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  : مقدمة
  

 إنك .. أنت ال أحد يا مريود..شيءأنت ال " يا مريود"
نكما أرجح يف اخترت جدك يا مريود، وجدك اختارك أل

 وِمن جدك يف  وأبوك أرجح ِمنك..موازين أهل الدنيا
 ، بال أملى وأعط، لقد أحب بال كلل..موازين أهل العدل

 ى، وأقام علطائرعجل وحسا كما حيسو العلى وأقام 
 حلُم أحالم الضعفاء، وتزود ..على عجلسفر، وفارق 

 ا ومل..على اِد فزجرهاِمن زاد الفقراء، وراودته نفسه 
 لكن .. قلت نعم.. قلت نعم..قلت نعم" ..نادته احلياة

 ."..طريق العودِة كان أشق ألنين كنت قد مشيت
  "مريود"ِمن رواية 

 

  )١(  
        

 لكن يف كل مرة     ..نات حدث اعتيادي حيدث كل يوم حول      املو   
 ونعـيش حالـة مـن       ..عندما يدنو منا، وخيطف عزيزا لدينا نفاجـأ       

 كان مصدر مفاجأيت أن     ..غفلة منا على   رمبا ألن املوت يأيت      ..الصدمة
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 ..فصول هذا الكتاب اطلع عليها الطيب صاحل قبل شهور من رحيلـه      
رات ل بالك يب يف مجع حوا     يا أخي واهللا إنت شاغ    : "وعلق عليها قائال  

 .." وأمشخ قامة لتبذل هذا اجلهـد      ، هناك من هو أهم مين     ..وشهادات
 وعنوانه  وىلصدور هذا الكتاب يف طبعته األ     على  وكان إصراري كبريا    

 وعندما تسلمت النـسخة     ،)ر أوراق من حمطات العم    ..الطيب صاحل (
يف نفـس    إىل بعد أيام عـادت النـسخة        .. بادرت بإرساهلا له   وىلاأل

 ..)ليهإرسل  أمل يسلم ملن    ( عليها   اب مكتو ..لذي أرسلته مظروف الربيد ا  
  .، ألن املوت زاره قبل أن يزوره كتايبليهإمل يسلم ملن أرسل : نعم
 

)٢( 
  

 مـستمدة   -نية طيبة    إنسا ى ذكر ..الطيب رحل وترك لنا شيئني    
خيتلف عليها اثنان وهـذا أمـر        ال   - "صاحل"و" طيب"من امسه فهو    

 ..ال هذا الرجـل   إجال ال خيتلف عليه اثنان      ، فلم أر يف حيايت ر     عجيب
ومها أدباِن ما اجتمعا لكثٍري ِمـن       .. مجع بني أدب احلرف وأدب النفْس     

  .مر األزمانعلى أدباء احلرف أو أدباء النفس 
 

بة  اآلخر الذي تركه هو ما أبدعه قلمه من سرد حيمل عذو  يءالش
بدالالت عميقة  حونة   تنبع غرائبيته وفرادته من بساطته املش      ..ماء النيل 

 مل   من جسده الروائـي    ،حد تعبري أحد النقاد   على   ،مل يترك موضع إبرة   
 .تغرز فيه دراسة نقدية أو حبث
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 إنه روائي غريب سجل امسه كأحد قامات الرواية العربية العظام          
 ، كان صموتا كثريا   .. مل يثرثر كثريا   ..وأحد رواة العامل يف بضع روايات     

 ؟فياً يف سلوكه وإبداعهتأمالً وصولكنه كان م
 . أحقا رحلت أيها الفارس النبيل-

 :أمسعك جتيبين
 لقد قلت لكـم مـا   .. من عاملكم بعد أن بلغت الثمانني   وماذا أريد  -

  .الرحيل يعلَأريد وكان 
تتركهم بيننـا   أن  على   وأنت تصر    .. ينادونك ك أمسع أبطال روايات   -

بندرشـاه  يميد و  سعيد والزين وحم   ى أال تسمع صوت مصطف    ..وترحل
ومريود وحمجوب وسيف الدين والطريفي ولد بكـري وود الـريس           
وبنت جمذوب وعبد احلفيظ وود البصري والطاهر وود الرواسي وسعيد          

  ؟على طه وشيخ .البوم وشيخ عبد الصمد وفطومة وإبراهيم ود
 

)٣(  
  

وبـه ومشالـه    واهللا ألشهد أنك رجل حبجم وطن، كل الوطن جبن        
ـ شرقه وغربه ختطيت    أقاصـي األرض    ، لترحتل ـا إىل    "سودانيتك" ب

بـصدقهم وأدـم،    وحتوهلا لرتعة إنسانية عميقة، هكذا يكون الكبار        
، زاهـدا   اة املفكرين واملبدعني احلقيقـيني    عشت حي بسريم وعطائهم   

 عميقا يف تأملـك     ..قي السريرة  ن .اآلخرعلى  كرميا ومتساحما منفتحا    
 .وتواضعك وقناعتك
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ة السودانية الريفية موقـع الـصدارة يف أدبيـات    لقد كان للبيئ 
 .الطيب صاحل، فهو يتمثلها يف معظم املواقف، شكال وموضوعا

 ثالثة   إىل -حسن أبشر الطيب    . كما يقول د   -ولعل ذلك يعود    
  :أسباب رئيسة

تلك الذكريات الدافئة احلميمة اليت التصقت بذاكرة الطيب عن         : أوهلا
ليت نعم فيها باحليـاة يف قريتـه تلـك          سنوات طفولته وصباه الباكر ا    
يف الـشكل   " ود حامـد  " قرية متاثل    .الوادعة اهلانئة بني أحبائه وأترابه    

 .واجلوهر
أن غربته لسنوات طوال قد عمقت يف ذاته هـذا االلتـصاق            : وثانيها

 مـن   ى وملا رأ  ، النتمائه الصادق هلا   ،احلميم ببيئته وكثفت اعتزازه ا    
 .ىوذوقه يف بيئات أخرتناقضات ال متاثل طبعه 

أن غربته قد منحته الفرصة للنظر من بعـد بغيـة اسـتقراء             : وثالثها
 تلك الربيئة الوارفة الظليلة بعطائهـا       ،واستجالء دقائق احلياة يف بيئته    

الوافر ومواطنيها الطيبني لواحد من هذه األسـباب، أو لكـل هـذه             
ريته الوادعـة   األسباب جمتمعة، ظل الطيب صاحل حفيا ولصيقا ببيئة ق        

شاطئ النيل، وهو يتمثلها يف الكثري من املواقف        على  اخلرية املسترخية   
 شاعرية موحية وكان نبعا ثرياً إلحياءات بكر،        .يف كل أعماله الروائية   

جتسيد على  وتشبيهات مبدعة، وتصوير بارع مفعم بالشفافية والقدرة        
 ."قريةدليل العب" كما قال أرسطو هي ،االستعارة، واالستعارة
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قد أصـبح هلـا   " الطيب"يد من الشخصيات يف روايات      ن العد إ
وجود حي ماثل يف نفوس الكثري من القراء، وما كان ذلك إال لقدرته             

الرواية : " يقول الطيب  ..رمسها رمسا مشبعا باحلياة واحلركة    على  املبدعة  
 أما التفاصيل فرمبا يكون بعـضها       ،عامل من تصوري، وأنا املسئول عنه     

ريات بعيدة للمكـان    واقع استلهمته من ذك   على  يا اعتمدت فيه    حقيق
 وتلك مسة متيزت ا الكثري من األعمال الروائيـة          .."الذي نشأت فيه  

 فتحضرك شخصية هاملـت يف      ..واإلبداعية العربية والعاملية الناجحة   
مسرحية شكسبري، والسيد أمحد عبد اجلواد وأمينة يف ثالثيـة جنيـب            

ي يف األرض لعبد الرمحن الشرقاوي، وعزيـزة يف         حمفوظ، وعبد اهلاد  
 ..احلرام ليوسف إدريس

الروائية، ليست بالـضرورة شخـصيات      " الطيب"شخصيات  
حـسن  . وبتعـبري د   -  إا شخصيات روائية   .حقيقية يف الواقع املعاش   

  هي مبثابة مناذج هلا أصل وشبيه يف احلياة، لكنـها يف             -أبشر الطيب   
احليايت الواقعي، فالروائي املبدع يعيد خلقها يف       الرواية غري هذا األصل     

الرواية ويرمسها فنا مبدعا يأخذ من صورة الواقع بطرف ومـن رؤيـة            
 .الفنان وخياله بطرف آخر

، فإنه كـان يعتـز      مته يف أوروبا لسنوات ليست قليلة     قاإورغم  
 ي أبداً أنه مولود لعائلة أساسها من املزارعني ومعلم        ىبعروبته، وال ينس  

مشـال الـسودان، وحتديـداً      " يمـرو "دين اإلسـالمي، بـإقليم      ال
 قبيلـة   ي قـر  ىإحـد " دبة الفقراء "القريبة من قرية    " كَرمكول"بـ
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 وكانت سرية حياته وجتاربه ومعايشته لتجـارب        ..املعروفة" الركابية"
اآلخرين، هي مصادر إهلامه الرئيسية يف كتابة رواياته، مث كان تنقله بني            

ية، مصدراً التساع خربته بواقـع العـرب وآالمهـم          عدة مواقع مهن  
 فهو يف تنقل دائم بني احمليط واخلليج، بني املشرق واملغـرب،            .وآماهلم

 أنه ابـن جنـوب      ىومل جيعله كل ذلك الشرق وكل ذلك الغرب ينس        
  . مشاهلا حبثا عن احلياة األفضلاألرض، اليت هاجر إيل

 

)٤(  
  

ائيني العرب الذين نالـت     واحداً من أكثر الرو   " الطيب"ويعترب  
، ى، سواء عرب الترمجة للغات أخـر اهتماماً عاملياً وعربياً واسعاً   أعماهلم  

 دراسات أدبية متعددة، فأعماله بعيدة كـل البعـد عـن      أو تناوهلا يف  
 إبداعاته انبعاثات لألحداث، فهي     ، رمبا ألن يف   الروائيةروتينية الصنعة   

 الواقع مونولوجاا الداخلية، تؤدي مهمة تتجاوز احلدث، مستلهمة من    
روعة أسلوبه السردي، متماشياً    على  إنه يسترسل حبرفية عالية معتمداً      

مع أسلوب السوداين البسيط املتصوف املشبع بعبـق النيـل واألرض           
املضمخة بعرق أبنائها، وذلك كله يف حماولة خالصة منـه لتـشخيص            

ارات ومعـاٍن   مرض وإجياد عالج، من خالل أسلوب أديب رفيع، وعب        
 ، مـستدرجاً مـشاعر    ى الواقعية أحياناً أخر    الرمز حيناً، وإىل   متيل إيل 

 يروض لغة نصه فيجعلـها عذبـة        ..القارئ وفكره للتماهي مع كتابته    
عذوبة النيل، ويدقق عند اختيارها جتد يف كتاباته تـصوفاً خجـوالً،            
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غ ووصفاً ناطقاً، وصمتاً ذا ضجيج، وأملاً لذيذاً، وحكايـات تدغـد          
األفكار قبل املشاعر، حيث إا اصطبغت بعبق الصوفية، وامتزجـت          

مللهم، كحنة بوهج احلضارة الغربية الصاخبة وصمت التراث السوداين ا
 .، حيث رائحة الطلح تعبق أجواء اخلباءعروس يف ليلة زفافها

  -  حسب رأي حممد الربيع حممد صاحل      - فاأللفة هي كلمة السر   
ـ     يف اللوحة البيانية مل    ود، شروعه الثقايف واجلمايل ولعالقتـه مـع الوج

 الشمال وعرس الزين،    موسم اهلجرة إىل  "وأعماله الروائية والقصصية    
، تـشكل   "ويندر شاه جبزءيها ضو البيت ومريود، ودومة ود حامـد         

 جانب  إىلأرشيفاً للوجود احلميم ولأللفة املهددة بالتمزق والشرور، ف       
، يعتمـد   امرة للتفاصيل اإلنسانية فيها   الغالعذوبة الواضحة واحلميمية    

سـرة يف بنـاء     أالطيب صاحل تكنيكاً مجالياً يستمد عمقه من بـساطة          
املشاهد، أشبه ما تكون بعملية توثيق تلقائيـة للحظـات مركزيـة يف     
الوجود احلميم للمجتمع السوداين، ممثال يف جلسات األنس والـسمر          

 .النصرة يف امللماتوالتعاضد االجتماعي يف املسرات واألحزان و
  - لسان حممد الربيع صاحل   على   والكالم   -قال يل الطيب صاحل     

إنه نوع من اإلصغاء لنداءات     : "حني سألته عن سر مجاليات هذا البناء      
  ". لهاحلنان اليت يبثها هذا العامل، الذي اعترب نفسي جمرد وسيط وناقال

ية واجلمال إال   واحلوار مع الطيب الصاحل ال يأخذ مداه يف األرحي        
 التفاصـيل يف هـذه      حني يقبس من هذه العوامل ناره، ألنه ال ينظر إىل         

احلياة بوصفها جزراً معزولة عن بعضها البعض، بل يكوـا أرخبـيالً            
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اجتماعياً وثقافياً مفتوح األبواب والنوافذ واملمرات يف وحدة وجـود          
لذي تنطـوي   القمح ا "قاعدة اُأللفة، وهو يراه مثل كوم       على  إنسانية  

يف " مشهد زواج ضو البيـت        مشرياً إىل  ،"سر عظيم على  كل حبة منه    
ناشـئهم  الذي كان حفال أمه مجيع الناس مبختلـف م        " رواية بندر شاه  

، وصورة املرأة اليت زغردت حتت وقع هـذا         العرقية ومواقعهم الطبقية  
اإلحساس اجلماعي باأللفة، واليت كانت زغرودا تعبرياً عـن كوـا           

ءاً من هذا اجلسم، ال يتحقق انتماؤها إليه إال عندما يدخل صـوا             جز
 .مع بقية األصوات

حلن اإللفة حياته   على  كل شيء يف حياة الطيب صاحل هو تنويع         
الوظيفية عالقاته اإلنسانية، تأمالته النقدية، وإبداعه الروائـي، فهـي          

ه ونسيج عرب مذاق لغت" الطيب"يأخذك  الناظم الوجودي هلذا االرخبيل   
 أطـالل    نعيشها كل يوم، وإىل     دنيا معطياا غري تلك اليت     إبداعه، إىل 

تصدح بأمساء من كانوا ساكنيها، ورمبا يكون ذلك كله نتاجـاً لدقـة             
 مل تؤت    هذه الدقة اليت   ..)مصدر اإلبداع والتفرد  (الوصف احملري عنده    

ات بعـض    كتاب  نراها بدأت تنتج أثرها يف     ، إا القدرة اليت   ألحد قبله 
  .األدباء العرب مؤخراً وهذا تأثر متوقع، له مقدماته

 

)٥( 
  

تعد من أشهر أعماله الروائية، بـل       "  الشمال موسم اهلجرة إىل  "
 ونشرت ألول مرة يف     .كان هذا العمل سبب شهرته اليت فاقت العنان       
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، وعدت مـن قبـل      "بريوت"أواخر الستينيات من القرن املاضي يف       
 واحدة من أفضل مائة روايـة يف العـامل          ى كرب مؤسسات ثقافية عاملية  
  .خالل القرن العشرين

حتولـت  "  الـشمال  موسم اهلجـرة إىل   "املدهش حقاً أن رواية           
 مسـاء    عبء ثقيل، فطارت به إىل     بالنسبة لصاحبها من عمل عظيم إىل     

 أن تطول هذه السماء أو تتجاوز        يف ىالشهرة، ومل تفلح أعماله األخر    
 إال أن هذا احلظ     ،أنه ذو حظ عظيم   على  نظر البعض إليه    حجبها، رمبا ي  

  .جعله سجني رواية واحدة
 إن دينيس جونسون مترجم كل أعمال الطيب صاحل وصـديقه          

أسـراراً مـثرية    " حيايت يف الترمجـة   "يف الوقت نفسه كشف يف كتابه       
 ومنها أن الطيب صاحل مت استبعاده من الفوز جبـائزة نوبـل             ،للدهشة
 جنيب حمفوظ، وأن أول     لتذهب إىل "  الشمال اهلجرة إىل موسم  "بسبب  

بسبب أن   C.I.Aأعماله نشرت مبباركة املخابرات املركزية األمريكية       
كاتب الرواية  "مبعىن أو،"رواية اليت صنعت الكاتبال" ظاهرة االرواية 
 رغم إجنازه   ،الطيب صاحل وحده  على   ليست مقتصرة    ، فهى "الواحدة

 ،"مريـود "و" ضو البيت "جبزءيها  ) بندر شاه (وايته  أعماالً مهمة مثل ر   
 ولعل ظاهرة كاتب الروايـة      ،"كاتب الرواية الواحدة  " ىإال أنه سيبق  

 كاتـب   ى وحده إال أنه سيبق    "الطيب"على   ليست مقتصرة    "الواحدة
الرواية الواحدة، مثله يف ذلك مثل الكاتبة األمريكية املعاصرة هاربريل          

 عالمات األدب العاملي بإصـدارها روايتـها    عالمة مناليت حتولت إىل  
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، واليت سرعان ما اعتلت قوائم      ١٩٦٠عام  " قتل طائر مغرد  "الوحيدة  
 بنفس العنوان قام ببطولتـه  ا سينمائياأفضل املبيعات، مث أعد عنها فيلم     

النجم األمريكي جوجيوري بيك، ليحصد ثالثاً من جوائز األوسـكار،          
  . منها أكثر من ثالثة ماليني نسخةبيع وساهم يف شهرة الرواية حىت

ملاذا اكتسبت هذه الرواية كل هذه األمهية، علمـاً بأـا مل    : والسؤال
  تكن عمل الطيب صاحل األول؟ 

وكيف صارت هي هوية كاتبها، فبات النـاس يعرفونـه ـا            
 موسم اهلجرة إىل  " صاحب    السابقة إىل  وينسبون أعماله الالحقة، وحىت   

ـ " الشمال جورج طراد ـ أن هنـاك عوامـل    ·  يف رأي د؟ احلقيقة 
متعددة، فنية وحضارية وسياسية، أعطت الرواية املذكورة كل هـذه          

أمهيته ووزنه  على   منها أا سودانية الفضاء، والسودان،       ،املكانة العالية 
الدميغرايف واحلضاري، يكاد يكون جمهوالً من معظم العـرب، ومنـها           

مح واملشاهد واألوصاف، فجاءت لغتـها      أيضاً أا غرقت يف حملية املال     
 العوامل أيـضاً    ومن،  ومسرحها قروياً سودانياً بامتياز   حد ما     شعبية إىل 

على أا قدمت أجوبة خاصة عن تساؤالت قدمية، متجددة باستمرار،          
شرق الرضوخ وغرب االستعمار، لكن ما      : العالقة بني الشرق والغرب   
"  الشمال موسم اهلجرة إىل  " قبل   األقل ، على  كان مسكوتاً عنه، أدبياً     

صار مصرحاً به علناً بعدها، لذلك فإن أحد أبرز عوامل تفوقها هو أا             
  .كانت حق رواية قضية
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لنجيـب  " أوالد حارتنا "طبعاً هناك روايات قضية غريها، ولعل       
حمفوظ هي واحدة من أبرزها، لكن وجه االختالف يف عمل الطيـب            

بني عاملني، شرق وغرب، يف حني أا       صاحل هذا، هو أن القضية كانت       
 ! عند حمفوظ بني طبقتني داخل عامل واحد، ال بل داخل مدينة واحدة

تعـاجل حـاالت سـودانية      " الطيـب " ورغم أن معظم روايات   
 اخلليج، فهو   هم من احمليط إىل   " الطيب"خاصاً سودانيني، فإن قراء     وأش

سودانية والعروبة  منوذج للكاتب الذي جيمع يف شخصيته بني الوطنية ال        
مل حتجب عنه مهـوم       احلضاري وعاملية اإلنسان احلر،    الثقافية واإلسالم 

السودان مهوم أمته العربية اليت منها جاءت ثقافته ولغتـه، ومل يبـهره             
 أنه ابن جنوب هذه األرض، ومـا يف         ى فينس ،تقدم الشمال األورويب  

صا الـسحرية   مل ير يف جمتمع الغرب الع      اجلنوب من فقر وختلف وآالم    
 املـستنري، إنـه     ملشاكل العرب، بل ساحة ومنرباً إلبداع الفكر العريب       

الطيب صاحل الذي مجع، يف شخصيته وكتابته، بني الكلمـة الطيبـة            
 .والعمل الصاحل

 موسم اهلجـرة إىل   " أرخت له روايته الثانية       الفين ىاملستوعلى  و
 يف التعريف بـه      وكانت سبباً مباشراً   ،ي احلقيق التأريخ الفين " الشمال

 فـن   ى وميكن أن نـر    ،متناول القارئ العريب يف كل مكان     وجعله يف   
الطيب صاحل ككل من خالل هذه الرواية خاصة، بوصفها أخـصب           
مناطق إبداعه، حيث متتاز بتجسيد ثنائية التقاليد الـشرقية والغربيـة           

خالف صورته الواضحة،   على  واعتماد صورة البطل اإلشكايل امللتبس      
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وبناًء عليه ميتاز الفن  ئعة يف أعمال روائية كثرية قبله   ، الشا  أو إجيابا  سلبا
الروائي للطيب صاحل بااللتصاق باألجواء واملشاهد احمللية واالنتقال ا         

 العاملية من خالل لغـة تالمـس الواقـع خاليـة مـن الرتـوش                إىل
 العربية  ، منجزا يف هذا إسهاماً جاداً يف تطوير بناء الرواية         ستعاراتواال

، ويستطيع أن يالحظ القارئ الذواقة كيـف         آفاق جديدة  ودفعها إىل 
تأيت ذكريات مواسم الطيب صاحل شفافة يف معانيها وسلسة يف أسلوا           

علـى  للطيب صاحل قدرة خارقة      دلة يف سردها وعميقة يف أبعادها     ومتب
  أدق األمور، وهذه ملكة الفنان فيه وهـو         والنفاذ إىل  ،الرؤية والتبصر 

هذه املوهبـة  على  جانب عمله هذا مل يعتمد يف سائر أعماله األدبية    إىل
وحسب، بل شحذها شحذاً حاداً بالثقافة العربية فتزود منها بكل مـا            

 وهضم أعماهلم وغاص يف     ونالتزود، فقرأ املعاصر  على  وسعته القدرة   
التراث فاستلهم روحه وتسلح مبعرفة شواهقه، وعايش الثقافة الغربية         

اً مكتوباً، فقرأ أعمال الكالسيكيني واملعاصرين األوربيني، وعـاش      فكر
  باإلضافة إىل  ،اط سلوك وطريقة حياة ومنهج تفكري     احلضارة األوربية أمن  

  .ذلك
 الطبيب يف أعماله ابنا للتمازج احلضاري والعرقي العـريب          ىنر  

فريقي السوداين، وأعماله إمنا هي مزيج هذه النفحات، وشخوصها         اإل
أيـة  على  لرجال والنساء واألطفال الذين حيفل م السودان وهم         هم ا 

 اجلـوهر   حال ال خيتلفون كثرياً عن مناذج بقية الناس، حينما ننظر إىل          
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 أعماقهـا    كل شخصياته مبا ميور يف      يف ي ال املظهر احملل   ي العامل اإلنساين
 . كل زمان ومكان ذاا يفيمن مشاعر وأحساسيس إنسانية ه

روايته األشـهر   :  عدة لغات  له اليت قد ترمجت إىل     أعما رمن أبز 
، الـيت حوهلـا املخـرج       "عرس الزين "و"  الشمال موسم اهلجرة إىل  "

 فيلم سينمائي فاز عنـه      الكوييت خالد صديق يف أواخر السبعينيات إىل      
ضو "جبزأين مها   " ندر شاة ب"اياته   كذلك من رو   ."كان"جبائزة مهرجان   

العديد على  ، وحصل   "يمنس"و" جلدولاعلى  خنلة  "و" مريود"و" البيت
 الذي ميثل لبنة حقيقية     ..ية والعاملية تقديرا لفنه الرفيع    من اجلوائز العرب  

  .يف صرح الرواية العربية
  

)٦( 
  

 تطرق عبقري الرواية العربيـة يف كتاباتـه بـصورة عامـة إىل            
 متعلقة باالستعمار، واجلنس واتمع     ى موضوعات أخر  السياسة، وإىل 

 االختالفات بني احلضارتني الغربية والشرقية،       كذلك تتطرق إىل   .العريب
فهو معروف كأحد أشهر الكتاب يف يومنا هذا، ال سيما بسبب قصصه            

يب حمفوظ، ويوسف إدريس،    القصرية، اليت تقف يف صف واحد مع جن       
نشرها بشكل أسـبوعي مبجلـة      على  ، ومقاالته اليت داوم     وطه حسني 

 .اخلمسة عشر عاماًعلى زيد ملدة ت" الة اللندنية"
 أن تنتمي إىل "بنشيد الفقد احلزين    " وطين السودان "ترمن يف كتابه    

هذا الوطن البعيد املنال، ذلك أمر عسري، أن تكون مسعـت زغاريـد             
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وجه النيل وقـت    على  النساء يف األعراس، ورأيت انعكاسات الضوء       
ل املوسم،  أو" القنديل"الشروق ووقت الغروب، وأن تتذكر مذاق متر        
، وذلك أمـر    "احلالبات"ولنب البقر الغريض، ورغوته معقودة عليه يف        

 ."عسري
و اقتـصادي   أالسودان من أي خطاب سياسي      " الطيب"وحيرر  

، يتربعم يف الـنفس ويف العقـل   ليظل الوطن لديه سؤال وجود وهوية     
 الـذي يـدعوك     - السياحي   -والروح، وهي تقرأ امللصق اإلعالين      

مجال الـسودان وتنوعـه     على   التعرف   دعو غريك إىل   وي -كسوداين  
جتلس يف هذا املطار، الذي مل تعد ترتل        : "  يقول الطيب صاحل    ..وغناه

فيه الطائرات إال ملاما، وإذا نزلت فال تقوم إال بشق األنفس، يف هـذه              
 الصور الـيت  الصالة اليت تسلخت حيطاا، وتشققت جدراا تنظر إىل   

لف عام أخذت هذه الصورة،     أعالم، منذ كم    أخذها مصورو وزارة اإل   
فكأنك تنظر إليها من وراء سحاب أو من حتت ماء عكر  جمموعة من              

بشعورهم الكثة، وسراويلهم الطويلة، وصـديريام      " اهلدندوة"رجال  
اجلميالت يف عيون بقية " الرشايدة"القصرية يرقصون بالسيوف، نساء 

رمبا يف نواحي   " البقارة"قافلة من   من بريق رغم تقادم العهد بالصورة،       
رجل ضرير تلعب أصابعه بأوتار الطنبور، ذلكم النعام آدم،         " بابنوسة"

 العازف املوهوب، إنه من ديار قريبة من ديارك، ويغين أحلانا قريبـة إىل   
رؤوسـهم قـرون الـثريان، ويف       على  قلبك، رجال من جبال النوبة،      

" الكمـبال "رقصون رقصة   أذرعهم اخلرز، ويف أرجلهم اخلشاخيش، ي     
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ارية، ونصف مغطـاة،    الفارعات، صدورهن نصف ع   " الدينكا"نساء  
هاماا تنوء بأمحال السبيط، وساقية اهللا أعلم أين،        " ينور"غابة خنل يف    

، وصمت غناؤها للنيل منذ سنني، وحيد القرن        ىلقد انقرضت السواق  
ـ     " الدندر"وفرس النهر، ووعل يف      تواء، آه وقطيع أفيال عند خط االس

أي وطن رائع ميكن أن يكون هذا الوطن، لو صدق العـزم وطابـت              
 هكذا يكمل الطيب قراءته للملصق      ،النفوس وقل الكالم وزاد العمل    

 ويف حقيقة األمر فإن هذا امللصق ميثل حلظة مفصلية، وجزءا           ،عاليناإل
حيويا وعضويا من مسرح الشجن، يف صالة املغادين، فهـذا الـسرد            

التوثيق الدقيق لعطايا اهللا للسودان بشرا وطبيعة وموارد، يف     التفصيلي و 
عالين، ويف القراءة املقابلة ميثالن اخلط الفاصل بني حياة هذا          امللصق اإل 

العامل من قبل، واللحظة اليت ميكن أن نطلق عليها دون تردد جرنيكـا             
 :السودان املعاصر الذي خلصه الطيب صاحل بقوله

البالد بالعامل شرقا، وغربا، مشاال وجنوبا،      احلبال اليت ربطت هذه     
تقطعت حبال بعد حبل، وقفت سفن النيل، وقطارات السكة احلديـد،     

 خلويـة يف صـعيد      والطائرات إال القليل، وآل هذا املطار كأنه حمطة       
بل، كما كنا منذ قرون، وحافالت هالكـة        مل تبق إال قوافل اإل    مهجور،

 .تسرب طرقا غري معبدة، تنوء وتقوم
،كشف فيه  ١٩٩٠عام  " ؟من أين جاء هؤالء   "قال له بعنوان    يف م 

ألول مرة عن موقفه النقدي من حكم اإلسالميني، نقدا إبان تـشطي            
 موسم اهلجـرة إىل   " أما   ."االنقاد الوطيب "القيم والثقافة باسم الدين و    
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مبشاهدها األيروسية ولغتها الصادمة للعام والسائد فقد منعت        " الشمال
عمل تكرس متاما بأصـالته الفنيـة       ن ذلك مل ينل منها ك     أال  يف احلال، إ  

 .اإلبداعيةو
، جند شابا اكتشف لتـوه      "حفنة متر "يف واحدة من أروع قصصه      

 واكتـشف   ،اضطراب وتوتر العامل من حوله دون أن يعي ذلك األمر         
من كان وراء دلك هنا جـوهر       ) جده(ألول مرة أن أحب الناس إليه       

 ،خالقي الذي رمسه الطيب صاحل بدقة فائقـة        حيث السؤال األ   ،املسالة
  . أسئلته ألجيال قادمةىبل وكرسه ككاتب عاملي سوف يتردد صد

  )٢٠٠٩ فرباير ٢٠ صحيفة اجلارديان ـ لندن ـ -مجال حمجوب (
 

)٧(  
  

 نقـاط   وإذا أردنا أن نركز سرية حياة عبقري الرواية العربية يف         
 :ي، فيمكن تتبعها كما يلامله عقبل أن تأخذنا هذه النافذة السحرية إىل

 ،١٩٢٩د يف كرمكول قرب الدبة عام ولد الطيب حممد صاحل أمح     
 وشارك والـده حيـاة   ..قريته البسيطة" كتاب"يف  األويل تعليمه  ىتلق

درسـة   وخترج يف امل   ..تمرغنام والزراعة ومجع ال   الفالحني من رعي األ   
 ليلتحق بكلية جردون    ،م اخلرطو إىل وجاء   ..الثانوية الوحيد يف منطقته   

 لكنـه مل يكمـل      - الحقا جامعة اخلرطـوم      -)  الزراعة(التدكارية  
 العمـل مدرسـا يف      الدراسة ا ألا مل تناسب ميوله، وانـصرف إىل        

، نال ١٩٥٢ سافر إيل لندن عام ،)اإلعدادية(فوف املرحلة املتوسطة ص
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لسودان عـام   أي قبل استقالل ا    ..دة يف الشئون الدولية يف إجنلترا     شها
 تلك اللحظة يف لقاء الغرب ظلت تسم حياتـه و إبداعـه             ..١٩٥٦
الرغم من أن تصويره للقرية يف مشال السودان ظل تيمته          على   ،الروائي

ة أحيانا  األثرية يف معظم أعماله السردية من خالل ترمجة سردية، واقعي         
هذا الفعل حتول بـه ذلـك       و ،أخرىتقرب من ال معقول يف أحيان       و

 . مكان كوينان بالغ التواضع إىلاملك
ذاعة الربيطانية  ظل بعيدا عن وطنه معظم حياته عمل يف هيئة اإل         

 ١٩٧٤، ويف عام     صار رئيسا لقسم الدراما    أكثر من عشرين سنة حيت    
ذاعات انتـشارا يف    قدم استقالته من تلك اإلذاعة اليت كانت أكثر اإل        

ـ     وشغل   ..سافر بعدها لدولة قطر    ..العامل العريب  وزارة منصبا رفيعـا ب
 مث عمل ممثالً لليونـسكو ملنطقـة اخللـيج          ..اإلعالم والثقافة القطرية  

 ..مياً يف منظمة اليونـسكو يف بـاريس       العريب، وعمل أيضا مديراً إقلي    
ليها دوما اليت تـزوج فيهـا مـن         إوكانت لندن هي حمطته اليت يعود       

 زينب  هن  وأجنب ثالث بنات   ،١٩٦٥سكتلندية جوليا ماكلني عام     األ
ة لـردم    حماول ىمسرية ، وحياته مثلما هي كتاباته، مل تكن سو        وسارة و 

  .غربتلك اهلوة فيما بني شرق و
 

)٨( 
  

ذكرياته " الطيب" األوراق ومضات من سرية ومسرية       بني دفيت هذه  
وأفكاره ورؤاه استخلصناها من استفسارات وأسئلة كانت حصيلة لقاءات         
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 من زمان عرب رحلة حياتـه الكاملـة يف         وأكثر   ، أكثر من مكان   عديدة يف 
 حول جتليه واعترافاتـه     .. ومن هنا كان جتوالنا املبحر معه      ،حمطاا املختلفة 

وآرائه يف قضايا كثرية م األدب واتمع العريب كمـا ـم الـسياسي              
واإلبداعي قد تكون وافية وإمجالية إلشكاليات اتمع من حوله، يسرد فيها         

ل خربة تراكمية ومعرفية مجة اكتسبها من اطالعاتـه         وجهة نظره من خال   
وانـشغاله   خلريطة اإلبداعية للعـامل العـريب     اعلى   و ،األشياءعلى  الواسعة  

بقضايا إنسان العامل الثالث، الذي آمن به وعرب عن مهومه وآالمه وأفراحه            
 .وإحباطاته

عه وسافر م ) ٢٠٠٩ فرباير   ١٨(كذلك عندما غيبه املوت عن عاملنا             
شهادات إنسانية عن قـرب منـه ملـن    " صاحل" عامل آخر قدم أصدقاء     إىل

نـسانية ورؤاه   عاصروه يف طفولته وصباه وشبابه وكهولتـه وحمطاتـه اإل         
 نقـدم الطيـب      اخترناها بعناية وانتقاء حىت    .. احلياة والكتابة  وفلسفته يف 

 . كما هو وكما أراد أن يكون ويعيشحبقيقته
؟ ذلـك النبـت      ال يعرف الطيب صاحل    يائمن من عشاق الفن الرو    

 خرج من حوض النيل، مثلما جاء مع حمجوب الـزعيم وود          ياألصيل الذ 
  . ال يشيخيالرواس وعشا البايتات واإلمام والدومة واجلد الذ

 

)٩(  
  

، ألنين أمسعهـا    )النيل(شغلتين األصوات املبهمة اليت تنبع من النهر        "
ية البعيدة والشالالت، وأذعنـت     من مسافة ألف ميل، فيها أصداء األود      

 شاطئ، ومن آن    زمناً للغط املوجات الصغرية تعدو بال كلل من شاطئ إىل         
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 التيارات، يعوي عواءه القدمي،     ىآلن كان النهر، هنالك يف القلب عند ملتق       
 مييين كأنه خياطب النـهر والفجـر        وبينما أنا كذلك إذ بصوت إنسان إىل      

مد احلياة يا حميمد ما فيها غـري حـاجتني      اإلنسان يا حمي  : الذي قرب يطلع  
ابن آدم  يل حسب وال نسب، ال جاه وال مال         اثنني الصداقة واحملبة، ما تقو    

  ."إذا كان ترك الدنيا وعنده ثقة إنسان واحد، يكون كسبان
  خالد غازي
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 ىبوابة أول
  

  محطات الزمنيأوراق ف
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   الشمالىة الهجرة إلعنلبتني اأص

  
 .اتيك الشخصي حتر بطل يف.. الكاتب مثل البهلوان-

 . للكتابةيسي احلافز الرئي هري التعب الرغبة يف-
 .هايع أن نفهم مرامي اتمع وال نستطقة حتدث يفي حتوالت عم-
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 القـاهرة،   ضفافه يف على  ، عشت   ل منذ والديت  يعرفت الن 
ـ  فرصة الرح ظرويف ومل متنحين   احلبـشة   منابعـه يف ل إىلي

   ..يت أن أشهد قوامه بعد اندفاعه املتشظي فتمن،"ايوبيثإ"
  

 جنوب السودان ألشهد الـصدام      يف" عطربة "ت أن أذهب إىل   يمتن
، ال  أراه عناقـاً يلصدام الـذ ا.. ضيل األب يل األزرق والن  ي الن ني ب ياألبد
قوامـه احلـب    ،  شكل نسقاً مـستقراً   يتحد ل ي لكنه   ..تجاوزيطم وال   حي

   .. من البشرينيضفافه املالعلى ش يعي، والعطاء
  

ققها حيسطورة ال   أ  إال ية ما ه  ي أن هذه األمن   ىاً أر يومنذ كنت صب         
 رة إىل  كهالً حتولت األسطو   ري وقبل أن أص   ..ضاًي أ ي كائن أسطور  ىسو

  . الواقعته يفيالورق مث التقعلى  يواقع عندما قابلت الكائن األسطور
 

ل، ورائحته تشبه رائحـة     ي الن يمل طم حي" ب صاحل يالط"كان امسه   
  بـأنين ي، وبعد شعورئاًيئاً فشي وش..ليزورها الني عندما ىاألرض العطش 

ـ  ومتن شبهيني ي الذ - أمسكت بالواقع   عـادت صـورة     - ت أن أراه  ي
ـ  هذه املرة مل أترك األمن      لكنين ،املكان والزمان على   ى تطغ يوراألسط ة ي

 مـن   ي ألنقذ محاس   أو لعلها وشائج أسعفتين    ..جةي وش ةداً فثم يتذهب بع 
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ة الرحلة مع   يبضعة ترددات سرعان ما توارت حتت شروق ساطع ملشروع        
ها اإلعجاب ملن أرحتل ي في وزواديتصدر زادي رحلة ..ب صاحلي الطوإىل
  .عهه وميإل

  حمطات العمـر، يف    فنا يف يستضيفه أو   ي سنستض ي الذ ريوهناك الكث 
ف وأوراق  ي سـوف تـرتل عنـدها حقائـب الـض          هذه احملطات اليت  

 أن  ي مبقدور ..ب صاحل ي عن الط  ري أن أقول الكث   ي وأنا بوسع  ..فياملستض
 سـاعة   ..وماًيوماً  ياته  ي أرتب سنوات ح   ..ديد عامله من جد   ي ألش يأمض
 ..اتهي ومشاعر متذوق لفصول وسطور قصصه وروا      ..قدة نا يبرؤ.. ساعة

 صرحه  داً، أبين يتاً جد يه ب ياته سفراً آخر أرتب ف    ي أن أل من شخص    كنينمي
د من االسـتالبات،    يات، وعد ية بالتفاعالت واملعط  ياته الغن يق حب يليمبقام  

ـ       ي أو ل  ..اًريس ذلك أمراً عس   يل  ريس هنالك من كتب عن شوامخ مـن غ
 قد تنامـت    ني اجلانب نيلتقوا م فكانت وشائج املعرفة ب     يزمنهم دون أن    

  .ىبفضل ما أجنزه وتركه أولئك الشوامخ من كتابات ورؤ
 

؟ ب صاحل من أبنـاء عـصرنا      يكون الط ينما  يف هو احلال ح   يفك
 د زاخر من حواراتـه الـيت      ي مز يف ستكون إعادة الكتابة عنه ومع     يوك

ـ وال حنو آفـاق وزوا    د بإعادة اكتشاف كتاباته والتج    يتؤسس من جد   ا ي
هـا  ي أطلق عل   دعوين -ة؟ إذن فنقاط اللقاء     ياتيته احل رية وس ياه اإلبداع يدن

 معـه    تـربطين  ب عريب ي فهو أد  ..ةري كث ي إمنا ه  -أخرى  الوشائج مرة   
ل يواحدة مع الن  .. نيتي إنسان نياه أهم حضارت  يارتشافة ماء شربناها من م    

 هناك من   يتية والبعد عن قر    معه الغرب  تربطين.. مع الفرات ودجلة  أخرى  و
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 واسـتلب   .. نزف دماً  ي الذ نونة هذا اإلنسان العريب   يأجل البحث عن ك   
  . واحديزيلجنإد استعمار يزمناً حتت ق

 

ـ      ي البد أن هنالك روابط، وه     ..قلت أجل   ري روابـط فاعلـة، غ
 مواسم دائمة ال مؤقتة، ومن هنا تكـون شـدة وحـرارة             يمفتعلة، وه 

 والغوص حنو   ..والتجذر.. ؟ ال، وإمنا اإلحبار   ..ابة هل قلت الكت   ..الكتابة
ـ  روا ، عامل منح بعضاً منه يف     ي ذاكرة هذا الروائ   ش يف يعيعمق عامل    ات ي

ة، مبجرد أن نـشر     ية العرب ي طود الروا   أعايل قف هنالك، يف  يجعلت امسه   
  فكان سباقاً يف   ..) الشمال موسم اهلجرة إىل  ( لن تذبل    اليتاألوىل  ته  يروا

ـ  عن هو  -تفاقم  ي مازال مستمراً و   ي الذ -ش  يفتالكشف والت   ة العـريب  ي
 .. من أرض املعمـورة     الشطر الشمايل  ، وهو الضائع يف   اإلنسان اجلنويب أو

وم ي متثل ال  ة، اليت ية الفكر ي املعضلة، والعصب املستفز، واإلشكال    يوتلك ه 
 أول لوٍح مـن بانورامـا الـصراع         اً يف ياً وحاضراً ومستقبل  ميساً قد يتأس
ة وبلدان العامل   ي دول الشمال الصناع   ني ب ي والعرق غرايفمي والد يكيلتبوياجل

 ومتها اليتمي تؤرق بد وبعد، فإا املعضلة اليت.. اجلنوب يفيالثالث أو النام 
  .ري أقل طموح وتقد ذاكرة املبدع يفالبد أن حتد يف

 

 وخملصة ومفتونـة    ةي وف ةب صاحل ية للط يذا كانت الذائقة اإلبداع   إو
فما هو الواقع   ي وتتشكل ك  ياته تقض ي جعل أحداث روا   حد يف  ى أقص إىل

 بكـل   عيني فإن ذلك    ..ااية تفقدها خصوص  يها بقمع يتسلط عل يدون أن   
ـ    ،زهايوضوح ودقة أن تلك األعمال امتلكت سر مت        لة ي ألا جاءت أص

 فجأة نكهـة    نيحعلى  كن أن تغتال    مية  يدون تالعب أو إضافات زخرف    
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 ضران يف حين  اوجعل الزمان واملكان مها اللذ    ث األحداث   يتها من ح  يعفو
ذا كـان  إو..  أحد شوارع أوروبـا يف السودان، أو ي أقاص ة يف ية منس يقر

 فإن األمكنة   .. الشمال  موسم اهلجرة إيل   ة يف يضر إال كحتم  حيالشمال ال   
 اجلنوب سـتكون    ام يف ي واخل نية الط ي متثلها بعض أبن   ة اليت ية القص ياهلامش

زداد عمقه  يتسع مداه و  يو ةي تلك الروا  تأكد يف يا هو ما     هذ ..دائماً املنبع 
  .)بندر شاه(ة يوروا) وديمر(ة يوروا) نيعرس الز(ة يمع روا
 

د أن  يب !..يتية تبدأ وتنطلق من قر    ي أن العامل  ينيقل أحد الروائ  يأو مل   
ـ توقف عند مالمح وطقوس وعادات وزقاق القر يب صاحل مل    يعامل الط  ة ي
 بقـاع   اف مازالت منتـشرة يف    ي وأر ىاً مع قر  ريه كث  تتشاب ة اليت يالسودان
فتقـر  ي عاملاً آخر    ي، إذ أضاف هذا الروائ    من خريطة الوطن العريب   أخرى  

 فكـر يف  ي إنـه عـامل      ..ى القر ..عينابيض ا تلك ال   ي تف ة اليت ي العفو إىل
 ي الذ  العامل الشمايل   لذلك، وأنا أطوف يف    ..افتراسها وقلعها من اجلذور   

 الـساكنة مـع     يتيب صاحل كنت أحتسس موقع قر     ير الط ه سطو ي ف رمتين
ف وذات احلرص والعشق ي ومن احملتم أنه ذات الوج     ..ا قليب يف وخال يوج
 فترة زمن ماٍض    كتب يف ينما كان   يب صاحل ح  يش مع الط  يعي عاش و  يالذ

ـ   ي أل . ذلك العامل الشمايل    التائه يف  عن اإلنسان اجلنويب   جة يست تلك وش
، ومع عامل    رحلة يف  .. الرحلة الوقت للشروع يف  ن  حيأمل  ..  وبعد ..ىكرب
ر يب وسخونة اجلنوب وزمهر   ي هل  يف ..ث كان هنالك  ي ح ..ب صاحل يالط

  . أظن أنه حان الوقت متاماً..شتاء الشمال
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 ا��;���	 ����5وط
  

ـ    : "عن هذا الصراع  " بيالط"قول  ي  الـشمال   نيالصراع مـا ب
ـ     يدت أشكاله، فالتح  ريزال مستمراً وإن تغ   يواجلنوب ال   ني اآلن هـو ب

  وثقـايف  يا والشمال املتقدم، هو حتٍد اقتصاد     ياجلنوب املتخلف تكنولوج  
 حتـول   ي وه ني مئات السن  ة تصل إىل  ري فجوة كب  ني االثن ني وب ..يوإعالم

 واجلنـوب مطالـب   ..ية ال إرادة هلا والوع ي سوق استهالك  اجلنوب إىل 
ـ    ي هذا الصراع األبـد    دة خللق توازن يف   يبشروط عد  داث ، منـها أح
لتزم ية، البد أن    يع تنمو يره، ووضع مشار  ية تد يقية حق يقراطميمؤسسات د 
بتعـد عـن القـرار      ية و يقتصاداة  يق تنم ي حتق هدف إىل ي يهذا القرار الذ  

 الـشمال   نيوالصراع ب .. اني أغلب األح  كون خاطئاً يف  ي ي الذ ياسيالس
 األشخاص، فهـو    ىمستوعلى   الدول وإمنا    ىمستوعلى  س  يواجلنوب ل 

فتقد ي ي الذ ي الرومانس ء، اجلنويب ي كل ش   يف ني خمتلفت نيتيوجود عقل ربز  ي
 والعالقـة   ..ح جداً ي املعتد بنفسه والصر    العقالين الثقة بالنفس، والشمايل  

  ."نيتي العقلني الرجل واملرأة تكشف أبعاد هاتنيب
 

)  الشمال موسم اهلجرة إىل  (ة  يكن العودة لروا  ميهل   :ب صاحل ي قلت للط  -
  ؟..تلك العالقةلنحدد وفقها 

 

 "ةية قض يروا "يوه)  الشمال موسم اهلجرة إىل   (لو رجعت إىل   :قال
علـى  ة أفكار، جندها تطرح مسألة الصلة بالغرب        يست روا يول..  ما مبعىن

ة وكأن هذه العالقـة     ي حلظات من الروا   بدو يف يد من االلتباس،    يحنو شد 
 يف) ديسع ىمصطف(ة  ري إذا راجعنا س   ..يد هو الصراع الدمو   يحدها الوح 
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 إال  يرتويات إغواء ال    ي والغرب ينيد للغرب ي سع ىلندن جند أن إغواء مصطف    
 املوت، مث هنالك عودة هذا الرجل، وانطـواؤه          فثمة شهوة حىت   ..بالقتل
ـ بدو هذا كله وكأنه إشعار أو أساس دعـوة انبعاث         يث  ينفسه، حب على   ة ي

ـ س قطع ي ل - حلسن احلظ    -كن هذا   ي وإن   .. الذات للعودة إىل  علـى  اً  ي
على ترك األمر مفتوحاً يابه يد واختفاؤه وغي سعىاإلطالق، فوجود مصطف  

 فلـسفة    من املعـاين    من االحتماالت، هل القصة حتمل معىن      ريعدد كب 
 ذاك الوقت كان  خاصة أن هذا األمر يف..ةي أو حماولة لفلسفة قوم ..ةيقوم

  . العربنيشاغالً للمثقف
  

الـسطح  على  ة أفرزت نفسها    يقوما  ي ذلك أن هنالك رؤ    عيني هل كان    -
  ؟..ةيبعد إجناز تلك الروا

 

 ولكن  ..ةي صاحب فلسفة قوم   ال أحب أن أزعم أنين     :بيقول الط ي
 ني سـت  ز لنا حوايل  يجنل وحكم اإل  يني لألورب  لندن، ومراقبيت   يف ايتيمن ح 

، وجدت أن هنالك    يبوة والفكر األور  ي احلضارة األورب  عاماً، مث التغلغل يف   
ـ  ة، الـيت  ي احلضارة األورب  ىسميما  يقتنا ف  عال مشكلة يف   احلـضارة   ي ه

ـ  الروس أ   وإن كنت ال أستثين    .. واقع األمر  ة يف ية الغرب ياألورب ضاً مـن   ي
  .ةيبو العالة األوريسمياً أن الروس هم مما ري إذ أتضح أخ..هذا

 

جة وافتراض بأن عالقتنا    ي نت من هذه النتائج والتجارب وصلت إيل     
عـصفور  (ات ي رواة، وكان هذا الشائع يفيمانسست عالقة رو  يبالغرب ل 
ـ ل إدر يلألسـتاذ سـه   ) يني الالت ياحل(م و يق احلك يلتوف) من الشرق  س ي

 كـن موجـوداً بـاملعىن     يلة، لكن الصراع مل     يات مج ي روا يها، وه ريوغ



٣٥ 
 

 جـاك   - سألت   وأذكر ذات مرة أين   ) موسم اهلجرة (، فكتبت   ياحلضار
 واهلنـود   ينينيتمون بالـص  أنتم مهتمون بكل شعوب األرض، مه     ": كريب
بون ي إن العرب قر    فقال يل  .. فما مشكلتكم مع العرب    ..ا السوداء يقيفرإو

د ياً ال أؤ  يجداً منا وخمتلفون جداً عنا، هنالك العالقة املتنازعة، وأنا شخص         
  . ذلك باحلرب والدماءينتهيأن 

  

ب ا لألبد مرحلة احلر   ينهيكن أن   مي لكن قبول اآلخر وروح التسامح أال        -
 ؟..والدماء
  

على ة  ي األورب يخ الصراع مع القو   ي تار احلرب والدماء موجودان يف   
 ولكن األمـر    ..ىكون هذا قد انته   يأن     وكنا نتمىن  ..امتداد العامل العريب  

 أجل  ل طبعاً، وأصبحت احتماالت الصراع قائمة إىل      يسرائإتعقد بوجود   
وقبـول  ..  اآلخر اً عن ريتحدث الناس كث  يام  ي وطبعاً هذه األ   .. معلوم ريغ

ـ  كمـا    - أوج االستعمار    د يف ية بالتأك يبو احلضارة األور  ..اآلخر دثنا حي
 أبـاد   يبوق اآلخر، معروف أن االسـتعمار األور      ي مل تكن تط   -خ  يالتار

دون سـكان  يبيا وكادوا يز مثالً أبادوا سكان تزمان  يلجنشعوباً بأسرها، اإل  
 هنالـك إذن  ..كاي أمرر يفمث هناك قصة اهلنود احلم    ) نيجياألبول(ا  يأسترال

  . الكون بشكل آخرنظرون إىليمع إناس ش يالتعاعلى عدم القدرة 
  

 من أفضل   يه"  الشمال موسم اهلجرة إىل  " "ة بأن يراء نقد آتتفق   : قلت -
  ..ب صاحليما كتبه الط

 

  دائماً يف  ىة واحدة تلتصق به وتبق    يبه لعنة روا  يكل كاتب تص  :قال
دث نـوع مـن     حيث  ي ح ..هاريقدم غ يأو  نتج  ي وكأنه مل    ئذاكرة القار 
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ـ  هذه الشهرة ساطعة طوال ح     ىالشهرة للعمل الواحد، وتبق    اة املؤلـف   ي
 الـشمال   جتـاوزت موسـم اهلجـرة إىل    وبالنسبة يل .. بعد مماته  وحىت

 ..ةي جمال الروا  قد تكون أكثر بعداً وتعمقاً يف     أخرى   مرحلة   وأصبحت يف 
وهنالك قصة امسها   ) وديمر(و) تيضو الب (لقد كتبت بعد موسم اهلجرة      

 إذن أنا موجود    ..ها من الكتابات  ريوغ)  أم باب  ئشاطعلى  وم مبارك   ي(
 ب أن أكتبها ولكـن يف جي فكار اليت من األ ري الكث ي أكتب وعند  ىوسأبق

 وأعتقد أن لكل عمل جوه اخلاص به،        ..الوقت املالئم والظروف املناسبة   
ناً من ية واكتسب نوعاً معيبخ األمة العري من تار ني وقت مع   ظهر يف  يفالذ

موسم (نما نشرت   ي فح .. واسعاً كانت له أسباب    ىالقبول وأصبح له صد   
 عام  ىة الكرب مي مث حدثت النكسة واهلز    ١٩٦٦ عام   يف)  الشمال اهلجرة إىل 
، واحلـق   ىات أخر ية ضمن روا  ي هذه الروا   جاء انتباه الناس إىل    ١٩٦٧

 مع  ..ت ألجل ذلك السبب    ذلك الوق   برز يف  يد الذ ي لست الوح  قال أين ي
زال موجوداً بدرجات تقل وتكثر حسب الظـروف،        ي أن هذا السبب ال   

  .اً ال أظن أن هذا العمل هو أهم ما كتبتهي حالولكين
 

 اسـتفزك   ي ما الذ  .. والناقد العريب  ئة استفزت القار  يهذه الروا :  قلت -
 ؟..من ردود أفعال حوهلا

 بعض البالد   قد منعت يف   ف ..ةرية مرت مبراحل كث   يهذه الروا : قال
قولون إن ي بعض البالد،  األمر مثالً يفب يفيمث أفرج عنها مث منعت، والغر  

 وهن طالبات   ..ةية إباح ي جامعة من اجلامعات شكون بأن الروا      طالبات يف 
 األدب   حسناً أذا حدث ذلـك يف      ..ةيزية أو اإلجنل  ي قسم اللغة الفرنس   يف
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د البنته التعرف   يريص مثالً ال    ف أفهم من شخ   ي فك .. وهو زاخر  يالفرنس
 ..ةيلحقها بقسم اللغة الفرنـس    ي و ي األدب الفرنس  ما هو موجود يف   على  

قـة  ي أعراض حتـوالت عم    ي وه .. وال منطق هلا   ..ةريهذه أمور كلها حم   
مها أو نفهـم    يع أن نق  ية ال نستط  ي انتقاالت حضار  .. اتمعات حتدث يف 

  .هايمرام
  

 من الغـرب    يقينتقم اإلفر يد أن   ي أا تر  يأ -ة  ينتقاماة  ين الروا إل  ي وق -
 .. خالل غزوه لنسائهممن

  

ة ي وقض ..ةيزعمه بطل الروا  ية وما   يسية الرئ يهذا ما تزعمه الشخص   
فرانز (ون ومنهم   ريها كث يلة كتب ف  يستعمار وارتباطه باجلنس قصة طو    اال

ك، واشـتغل  ياً من جزر املارتنيباً نفسيوهو كاتب أسود، كان طب ) فانون
 ..ةيحناز للثورة اجلزائر  إو.. يام الصراع مع االستعمار الفرنس    ي اجلزائر أ  يف

ترمونه، وكتبه نالت شهرة    حيقدسونه و يون  يسوفاً هلا، واجلزائر  يوأصبح فل 
 فعله االستعمار يف  يه ما   ي شرح ف  يالذ) معذبو األرض (ة ومنها كتابه    يعال

هـا قـوة    ي عل طرتيكل أمة هلا فحولة وإذا س     " ..قولياألمة املستعمرة ف  
ألمة، واالستعمار هـو  ت اي أخصيتكون كأمنا انتزعت فحولتها أ    أخرى  

 اجلنس ..ةريها كتباً كثية وقرأت ف  ي وأنا فهمت هذه النظر    .."إخصاء لألمة 
 االنتقام مـن الغـرب      س مبعىن ي ول .. موسم اهلجرة موظف ذا املعىن     يف

  .باجلنس
 

 وبالنسبة هلذه   .. أعماله كون الكاتب موجودا يف   ي أن   يعيومن الطب 
ـ ة الرئ ي الشخص ني وب يني ب ية فهنالك شبه ظاهر   يالروا  ىمـصطف (ة  يسي
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ـ   ي أحداث الروا  ..ي األساس يني ال أشبهه بتكو   ، لكين )ديسع  ية عامل ومه
جنلتـرا  إ  ذهبـوا إىل   ينيل كامل من الـسودان    ية أرخت جل  ي الروا  يف لكين

  .ل كامل من العربيولعله ج..  صداماتودخلوا يف
 

ة ي ذات الروانما عاجلتها يفي السودان حة يفية السودان ية للشخص وبالنسب  -
 ..ة للوطنيبعد عودة بطل الروا

ـ  ..دي سع ىها مصطف يلإ عاد   ئة اليت ي الب  يف لقد عشت طفوليت    ي وه
ئـة كـل   ي هذه الب يف..لية وبالد خنيئة زراعي ب.. مشال السودانمنطقة يف 
  الكتـايب  يمشروع ولقد قلت مرة أن      .. ذاته ء خاص قائم يف   يواحد ش 

  إىل نيسموا فالح ي ئة اليت يمستقبالً أن أحول هذه الشخوص من هذه الب       
 ري هذا طموح كـب    ..ةاذي اإلل وس يف رية، مثلما فعل هوم   يشخوص أسطور 

 ولكـن لـو أخـذنا       ..كتسب حجما أكرب من حجمه    ي شخص   ..جداً
هان يفهمـا شـب   ) ماكبث(أو  ) ريامللك ل ( وأخذنا من شخوصه     ريشكسب
 نا يف ية لـد  ريخ عش يكن أكثر من ش   ي مل   ري امللك ل  ..خ العرب عندنا  يمبشا

 أخذ هذه الشخوص وأعطاهـا      ري شكسب ..د مصر ي صع  أو يف  ..السودان
لـة،  ي املخ سـتمرار يف  ث أصبحت قابلة لال   ي الزمان واملكان حب   امتداداً يف 

مل رسالة لكنـه نـاء   حي مل أكن حبجم هذا الطموح، مثل من         بدو أنين يو
ئاً ي فعلت ش   وأظن أنين  ..ئاًي من العمر رمبا أفعل ش     يما بق ين ف  لك ..حبملها

  .)وديمر(و) تيضو الب (يتي رواة يفيمن هذه احملاولة األسطور
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 هل  ..ة وخمزون القراءات  ياتيمبا متتلك من خمزون التجارب احل     :  قلت له  -
، وهل تكتبـها بـنفس      ثالثني عاماً  كتبتها، منذ    ة اليت يتكتب نفس الروا  

 ؟قةينفس الطراملنطق و
  

ة منـذ   ي ملاذا مل أكتب روا    ..اريكن أنا أُسأل كث   ميال أظن، باملناسبة    
على ، زمان وأنا أرد      بايل  فكرة ما خطرت يف    يني؟ ولعلك اآلن أعطت   زمن

 من األفكـار بـسبب التجـارب        ري الكث ىاآلن استدع على  هذا السؤال ل  
ا ال تـستحق أن      مث أمهلتها أل    بايل ة دارت يف  ريات كث ي روا ة ويف ياتياحل

  .تكتب
 

اً من  ري تأخذ جزءاً كب   اة أم حبكم الصحافة اليت    ي أمهلتها حبكم مشاغل احل    -
 وقتك؟

ست صحافة، أنـا ال     ي جملة، ل  اً، وكتابة صفحة يف   يأنا لست صحاف  
ـ  ي وقت لكن أعتقد أنك تستدع     يع أن أتربع بالوقت، عند    يأستط اء ي أش
فة ي أمارس وظ   أين مبعىن مة،ي ق ي هلا أ  ىة أفكر أن أكتبها ولكن ال أر      ريكث

 الكتابة، الكاتب إذا كان لنفسه ناقد فهـذا صـعب    الناقد وهذا خطأ يف   
  أنا أفكر دائما يف     الكتابة، لكين  ة يف يجدا، املفروض أن تكون هناك تلقائ     

 .أبعاد املسألة
 سـوف   ي النقد ىاملستوعلى  أخذ حقه   يدا مل   ي هل تعتقد أن كاتبا ج     -
 ام؟يوم من األي  يفنفض التراب عنهي من أيتي

ظـل مقبـورا    يمة و يء له ق  يا ش ي الدن وجد يف يبدون شك ألنه ال     
خ الـشعر   ي تـار  يف" شاعر العظمـاء    "يباستمرار فمثال أبو العالء املعر    
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لسوف معناه أم ال    يلسوف، وف ي العالء ف  ن أيب إقولون  ي، جند أناسا    يالعامل
  . جداريء شاعر كب العالته، اآلن نعلم أن أيبيواجهوا شاعريدون أن يري

 

ه الكتاب ما أثره    يعاني وما    الوطن العريب  ة يف ياسياألوضاع الس  : قلت له  -
كـن أن   مي ألوضــاع   ي هل تعتقد أنه مربر قـو     ..ة األدب ريمسعلى  

  ؟تكون أفضل حاالً
 

س كشخص له حكمة خاصة،     ي ول يبك كفرد عاد  يأنا أج  :قال يل 
مبا تكون أوضـاع األدبـاء      د لو أن بالدنا كانت حالتها أحسن ر       يبالتأك

 حـاالت   م يف ينتج أدب عظ  يانا  يأحأخرى  ة  يضا من ناح  يأفضل، لكن أ  
 أن تكون أحوالنـا     ى ونتنم ،ةية اإلنسان يالقهر وحاالت الكبت من الناح    

  !ولكن صلة ذلك باألدب قابلة للجدله اآلن، ي عليأحسن مما ه
 

علـى    أثـر  ى مد ي أ  إىل ..ايقيفرإ وجودك خارج السودان أو خارج       -
  ة؟يتك األدبيشخص

 

ـ  وطنه مـن بع    نظر إىل ي فاإلنسان املغترب    ريد حدث تأث  يبالتأك د ي
ة مـن   يومياة ال يش احل يعي يتلف عن الشخص الذ   خيد  ينظر من بع  ي يوالذ
  .ا واملساوئيته للمزايث رؤيح

  

 ؟ توقعته هلايء الذية بنفس الشي الرواة تستمر يفيهل الشخص:  قلت-
  

 احلـسبان،  ست يفياء ليط، وأشيضد التخطج ي مزيالكتابة ه  :قال
خط رمسه الكاتب هلا، ولعل هذا أحسن       على    ريات نادراً ما تس   يوالشخص

 . دون أن حتسب له حساباًأيتيء يث إن الشي الكتابة حما يف
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   إجابات؟ هل تعتقد أن أدبك طرح أسئلة دون الوصول إيل-
 

ا ي القضا ريثيب   إجابات، ألن األد   يقدم أ ية األمر، األدب ال     ي ا يف
كون هلا ية ال ية أو الروايدة أو اللوحة الفني فالقصريالتفكعلى ث الناس حيو
، ومفكر مثـل  ئ والسامع والقاريال الرائيمة إال إذا تفاعلت مع خ   ي ق يأ

ة وال  يام الثورة الفرنـس   ي ق  السبب يف  يجان جاك روسو كتاباته كانت ه     
قـد  دة  يقـص كتـب   يح، ألن الـشاعر عنـدما       يأعتقد أن هذا صـح    

  .ةيس حلظة وقتي السنوات ولىمدعلى  تراكم  ولكن يف،"انقالباً"حتدث
 

  شـعر املتـنيب     يف يفهمون اجلانب الثـور   يوقد بدأ بعض الناس     
 ىاملدعلى   أدب اجلاحظ، إذن فاألدب خطر        باجلانب الساخر يف   نسوحيو
قـة  يعموا أبصارهم عن احلق   يدون أن   يرين  يالناس الذ على  د، خطر   يالبع

  .ةيقة وقتيدث ثورات بطرحيوجد أدب يال لكن 
 ؟ زلت تبحث عنهما ي الذنيقيما ال : قلت-
 !هذا السؤال صعب جدا :قال
عندما كتبت هل كنت تبحث عـن        : حتركت بالسؤال خطوة وقلت    -
  ما؟نيقي

 ري التعب، ولكن الرغبة يفي احلافز األساسيأبدا، ما أظن أن الكتابة ه 
 .يسي احلافز الرئي هري التعبة يف احلوار، فالرغبواملشاركة يف

 ؟ت من وراء الكتابةيوماذا جن:  قلت-
ت من  يماذا لق : "قولي ي الذ  للمتنيب ريت الشه يهل تعرف الب   :قال

 ،قصد عناء الشعر  ي وهو هنا    .." مبا أنا باٍك منه حمسود     ..ا وأعجبه أين  يالدن
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ـ  عـاين يء هـو    يشعلى  سده الناس   حية فذة فكان    ي عبقر ألن املتنيب  ه  من
 تعذب من أنه متفرج وأن عنده هذه املوهبة اليت        ي كان   تعذب منه، املتنيب  يو

 إذا كانت ىريها ويفكر في، وكان البد أن   ياء كما ه  يقبل األش يال جتعله   
  . صح أم خطأريتس

 

  ؟ هل الشهرة مزعجة بالنسبة لك-
هـا بعـض    ي بدون شك وإن كان ف     سعديني اشتهرت فهذا    كوين

  .اءية األشيعيبلها كجزأ من طبقياملنغصات ولكن املرأ 
 

  ؟اينمائية سيتك بالنسبة النتاج األعمال األدبي ما رؤ-
 

وهلا حي و ينمائي خمرج س  أيتيه و ي دفت نيقدم الكتاب وهو ب   يالكاتب  
، ومعروف  ي أخر ريلة تعب ي منطق آخر ووس   نما،وهو بذلك دخل يف   ي س إيل

 عنـه   ريعـب ا العمل ومقاصـده والت    يفهم نوا على   أقدر   نيأن هناك خمرج  
وأنـا أظـن أن      سوا مبثل هذه اجلودة،   يا، وهناك البعض اآلخر ل    ينمائيس

ضمن فقط أن املخرج    يالحق و يب أال   جي مسؤول عن ذلك و    ريالكاتب غ 
  .فعليما يصبح املخرج حراً في حال وبعد ذلك يأعلى قد فهم العمل 

 

 ؟أعمالكعلى  أثر التصوف ي مدي أإىل : قلت-
  

  مرحلة التطور املدين   وحدث يف .. ةيتوجد الصوف  مشال السودان    يف :قال
 س معـىن  يول فأصبحتم أكثر متدنا،  ..  مصر ومشال السودان   نياختالف ب 

 ش أكثر متـدنا،   ي الع هذا أنكم أصبحتم أفضل منا، ولكنكم أصبحتم يف       
نا قبائـل   ية، أما حنن فما تزال لـد      ية والقبل يال عن املنابع الصوف   يوبعدمت قل 
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 نفسه دخل عـن     ين اإلسالم يبتنا، الد يهو ترك ة، والتصوف   يوطرق صوف 
  .ةيخ الطرق الصوفيق مشايطر

 

 مصر وبالد الـشام،     ق احلرب كما يف   يدخل عن طر  يفاإلسالم مل   
ف التراث  ي فأنا ال أتعمد توظ    ..خيق املشا ي سنوات عن طر   ىمدعلى  وإمنا  
 ي أكتب عن الناس وعـن بلـد        الناس ألنين  قال، وإمنا أنا أنظر إىل    يكما  
  فمـثال النـاس تعتقـد يف       ..اةية وسلوك أهلها ونظرم للح    يلقروعن ا 
 مثال  ية عمل ي أنا ككاتب ال أتدخل وأقول هذا خطأ، ومن بدا         ..اءياألول

  ."نيعرس الز"مت ١٩٦٠عام " ة واد حامديجهم"ة امسها ريكتبت قصة قص
 

ة ي عالقة ند  ياتك أه ي أبطال روا  ني ب الفعلية العالقة   ىف تر يك: قلت له  -
   وهل ختتلف العالقة أثناء العمل وبعد االنتهاء من العمل؟..أم حب

 

 أعماله، ألن الكاتـب هـذا       الشك أن الكاتب موجود يف     :قال
ة وتقول  يالشخصعلى   أنك تضع أصبعك     س موجودا مبعىن  يولكنه ل  منبعه،

عماله،كلها أ  هو مذكور يف   ..ب حمفوظ هو حممد عبد اجلواد     يمثال إن جن  
 وبعـد ذلـك تفـاعالت       ،نـة يئة مع ي ب ات يف ينظرته وفلسفته، الشخص  

صبح ي ف ..ده الكاتب يريتلف مع ما    خيئة تكون هلا منطق     ية مع الب  يالشخص
وط مثل يرك هذه اخل حي إنه بطل    ..اًي موضوع ري حد كب  هنا دور الكاتب إىل   

تـصور  يست كما   يالبهلوان، فالعالقة هنا عالقة معقدة ومركبة ولكنها ل       
 فأنا أشك أن اهلفوات اليت    " أبو نواس "عر مثل   ذنا مثال شا   فإذا أخ  ..الناس

قة، وإمنا هذا فن، وهو أوصل للناس أنـه         ي احلق زعم أنه فعلها قد فعلها يف     
 األرض الفن له منطق خاص، ومـن هنـا           يف .. كذلك املتنيب   عمل فناً ي
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أن ن قـصدو يقة ال ي احلقجاءت دعوة بعض الناس أن الفن للفن، وهم يف     
بعـد عـن    ي وهو ما قصد أن الفن األديب      "لديواأوسكار  "أول من قاهلا،    

  .اةياحل
 

  ؟ةرية أا قصة قصيعلم من البداعلى هل تكون ..ةريالقصة القص : قلت-
 

تا من غرفـة    يتا من عشرة غرف وب    ي ب  فهناك فرق أنك ستبين    ،نعم
 وكتبتها يف ،  "مقدمات" ة امسها ري قصص قص  وأنا فعلت ذلك يف   ..واحدة

كل يوتعمدت أن أبعد اللحم كله وأترك اهل       ..ةيزيلجنفترة مبكرة باللغة اإل   
ـ وبعد ذلك هنـاك نظر     ..، والقصة تكون أقل من صفحة     يالعظم ات ي
 فقـط   يكل العظم ي النص، قصدت أن أكتب اهل     ني الفراغات ب  ثة يف يحد

  .ةي للعربللقصة وبعد ذلك ترمجتها
 

ـ لروالة أم أا امتداد وجمـاراة ل      ية أص ية هل تعترب روا   ية العرب ي الروا - ة ي
  ة؟ياألورب

 

 د، وعندنا يف  يوجه التحد على  ز  يجنل هم اإل  يثار الشكل الروائ  آمن  
ولكـن   العـرب، على  ب  يس بغر يء ل ية وهذا ش  يجانب من احملل   أدبنا،
 من أفكار معقدة عوضه     ريلة للتعب ي أا أصبحت وس    مبعىن ،ةيف الروا يتوظ

ـ يلإ وصلوا  ون حبكم الدرجة اليت   ياألوروب ، حنـن  يضارها من التطور احل
 املعاصر، فـدائما   العقل العريبينريحي و..اء متقدمة جدا  ي أدبنا أش  عندنا يف 

د أن نصدق أنه ممكن     ين، وال نر  ي أناس آخر  اء إىل يحناول أن ننسب األش   
إذا مل حنـسن    ،   متقدم، أنا أقصد   يء بش ي، أو مصر   واحد سوداين  أيتيأن  

ه يا، ومـا نـسم    ات فماذا حنسن، فهذه األمور موجودة عندن      يكتابة روا 
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قللون من شـأنه، وقـالوا إن       يالتراث اآلن واسع جدا، الشعراء أنفسهم       
س متقدماً، قلت ملاذا؟ قـالوا ال       يل" ةيدة العمود يمن القص  "يالشعر اجلاهل 

  .ة، أظن واهللا أعلم أن هذا ناتج عن عدم ثقتنا بأنفسنايتوجد وحدة عضو
 

ـ ثر االسـتعمار عل    أ ك يف ي ما رأ  ..يقيفربالنسبة لألدب اإل   : قلت - .. هي
 وهل حصل نـوع مـن       ..وهل استفاد الناس من فترة ما قبل االستعمار       

 ؟يقيفر واإل األدب العريبنيالتكامل ب
  

ه فوائد ومـصائب،  ياالستعمار عموما كان نعمة ونقمة ألن ف   :قال
 األمـر   ،ولد طاقات حملاولة التخلص منه    ي بلد ما     يف فوجود عنصر أجنيب  

ا تعلموا  يقيفرإ ة، واألخوة يف  يحركة، تعلمنا لغات أجنب   عل األمة مت  جي يالذ
ة بالنسبة هلـم    ي، البعض منهم أصبحت اللغات األجنب     يزيجنلإ و يفرنساو

 عن األدب والفن، وهـذه  ري األم، ومل تعد عندهم لغات متطورة للتعب     يه
 حد هو   ي أ ة إىل يكتب اللغة الفرنس  يا  يقيفرإة أن واحداً من     ريمشكلة كب 

نزاهـة  علـى  عتمد ي، وأنا أظن أن هذا ي حد هو فرنسي أىل أو إ  يقيفرإ
لكـن    فرنـسا،  ا يف ريصبح شـه  يكتب رد أن    يهو ال    الكاتب نفسه، 

 ة، فنحن دخلنـا يف يئة باللغة األوروبية من بيقياء حقيعرب عن أش  ياإلنسان  
 ملدة  ظل األثر سليب  يوأظن أنه س   ،ياسي الس ىاملستوعلى  أزمات خصوصا   

تقر األمور، وحنن نقبل اللغات هذه كأدوات اآلن، اآلن          أن تس  لة إىل يطو
قولون إن هذه اللغة    ية، إم   يزيجنل السودان هناك رد فعل ضد اللغة اإل       يف
وهـذه   با،ي عاما تقر  ني منذ مخس  ىاالستعمار قد انته    لغة االستعمار،  يه

 من الـدول    ريكن االستفادة منها شأن الكث    ميلة أو أداة    ياللغات جمرد وس  
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 "ةيالزم نتخلص من اللغات األجنب    "قولون  ين  ي، فأنا لست من الذ    ىاألخر
  .بالعكس

ـ    وأفكـار  الكتابة،   ة يف يالرمز :بي سألت الط  -  مي القـد  ني الـصراع ب
 ها ؟يك فيما رأ.. ثيواحلد

كتبـون  ي الكتابة، فهناك أنـاس      ة أسلوب يف  يالرمز،  أجاب قائالً 
ولو أن بعض الناس    قة مباشرة،   يكتبون بطر يوهناك أناس    ة،يقة رمز يبطر
 موضوع  قولون إن األدب كله جماز، وطاملا هو جماز إذن ملاذا دخلت يف           ي

  .ةي الرمزل إىليالرمز، أنا منذ بدأت أكتب وأنا أم
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 )٢(  
  

  حياتي كلها صدفة  لأنا عابر سبي

  
 !طورة أساء إىلي الزمن فتتحول األشاء ألغ-
 .ورةريون له صتكنمو ويان  املك.."لةيأص " يف-

 .لة واحدة لبنان والسودان وجهان لعم-
 . من االنفصام تعاينترف بأن كتابايت أع-
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، إمنـا    سؤال وإجابة  تاج إىل حيب صاحل ال    ياحلوار مع الط  
 رغم أن   ، جداً يثر" بيالط"، فعامل   ست سهلة يخالت ل امد

  .. تداخل الزمان واملكاني احملطة  هذه، ويف نادر جداًإنتاجه
    

 ووصل إىل  ، حنن نتحدث عن كاتب حقق ذاته،      تتداخل الكلمات 
 مـن   -لكنـها     التام، نيقي ال يست ه يدرجة ل .. اتهيان حب ميدرجة من اإل  
   ..الكاملة ةي حلقة من حلقات الصوف-وجهة نظرنا 

   
 ب صاحل مـن جـدل حـول الـذايت         يات الط يه روا ريوبقدر ما تث       
 ..اته اخلاصـة  ي جزء من ح   ، حناول أن ندفعه إىل     اخلاص والعام  ..الالذايتو

، نيراها ال تستحق التدو   ي ..راها هو عكس ما نراها حنن     ي اة اليت يتلك احل 
  .ن فقطيس التدويس وليونراها حافلة باملنافع وتستحق التدر

 ..اجلذورنبحر معه للكشف عن     ..  هذه احملطة من أوراق الزمن     يف      
 أن   منت إىل  ة اليت ي أو بذرة البدا   .. جذور البذور  ..ور القلب والرحلة  جذ

كان ) اجلدولعلى خنلة ( و.."اجلدولعلى خنلة  ".. نعم خنلة..صارت خنلة
 ي وهو العام نفسه الذ    ١٩٥٣ب صاحل عام    ينشرها الط يعنواناً ألول قصة    

بـة  نقال هذه العاصمة اال   ث ستبدأ يف  ي، ح لندن   إىل يه هذا الروائ  يوصل ف 
ن حي أطالالً فخمـة    ي جعلت املاض  اة اليت ي تلك احل  ..اته كلها ية حل ياجلذر
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د ي املستقبل اجلديلقيث ي ح..اته وقصصهينهل منها أبدع صور روايها ليلإ
غـاً  يكون الفارق بلي وهكذا .. الذاكرةسكن يفيد ال يماٍض عتعلى  بظله  

ـ  ياة السودان يا الكاتب ملفردات احل   ي رؤ نيوشاسعاً ب  نمـا مل   يطة ح يسة الب
 سحب وشتاءات لندن    ني عاش ب  ي ذلك الشاب األمسر الذ    ني وب ..غادرهي
  . كنوع آخر من الكتابة استذكار الوطن عن بعد جغرايفأيتيث يح

  

ـ ط اللثام عن خبا   يستم) اجلدولعلى  خنلة  ( قصة   ولعل العودة إىل   ا ي
ة يتعلق بنقاء األجواء من تلوث العواصـم الـصناع        يما  ي، خاصة ف  ةريكث

 أول قصة كان قد نشرها      ي فف .. ودوافع .. وشخوصاً .. مكاناً ..ةيبواألور
 ي فف ..اً صرفاً يء سودان ي كل ش  أيتي موضوع كالمنا    ي وه ..ب صاحل يالط

علـى    صاحب النخلـة الـيت     نيئة حوار ب  ي ه  األحداث يف  ىالقصة تتجل 
دفع ي أراد أن    يالذ) نيحس( التاجر   نيوب) حمجوب(خ  ياجلدول وهو الش  

، خياً بالنسبة للـش   ي وهذا املبلغ كان مغر    ..هاً مثناً هلذه النخلة   ين جن يعشر
ـ د د يتاج لشراء أثواب البنته وزوجته وتسد     حيخاصة وهو    ـ ن عل ي  ..هي
 أمثرت بعد أن    ع النخلة اليت  يبيخ هل   ين بالنسبة للش  ي أمر نية ب ريوكانت احل 

؟ لنقتطف مقطعاً مـن     ..هاي عل ىبقي أم   ..ن عاماً يزرعها منذ مخسة وعشر   
ب صاحل قبـل    يكتبه الط ي كان   يء من األسلوب الذ   يشعلى  دلل  يالقصة  

 ردود فعل سعف يشرح القاص حبس رومانس   يث  ي ح .. عاماً نيستة وأربع 
ـ تعارك و ي، و وشوشيهكذا أخذ    ".. ترفض أن تباع   النخلة اليت  ، تالطمي

 وقفتها تلك رائعة وأمجل     ، وبدت النخلة حملجوب يف    طلب النجاة يق  يكغر
ست جمرد خنلة طاملا    ي وعند ذاك تكون النخلة ل     .." الوجود ء يف ي ش يمن أ 
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نده القاص تكون   قف ع ي ي الذ  إذ عند هذا املعىن    .. وموقفاً ..أن هلا قوالً  
 كانت تعـم    ة اليت ية اجلاهز يقيقة التوف ي وبالطر .. وأبلغ ..للنخلة أبعاد أهم  

ـ نات تكـون ا   ينات واخلمس ي األربع ة يف ريب كتابة القصة القص   يأسال ة ي
اً يه مبلغـاً نقـد    يبعث ألب ي يالذ) حسن( احلل من االبن     أيتي إذ   ..لقصةا

 وتقفل القصة   .. مصر عمل يف يث كان األب    ي، ح بة مالبس لألسرة  يوحق
  .فتح اهللاي -ة يبعبارة ختام

  

ة ي هل قررت منذ البدا    ..لهاألوىل  ة  ريتلك القصة القص   : "العالمة األويل "
  هذا بعد ما قـدم يف      ..ب صاحل يلط كتابات ا  يف  أن الرمز هو عالمة أوىل    
علـى  ب  يجيس هنالك مبقدوره أن     ي ل ..للرمزأخرى  أعماٍل الحقة صورة    

جـد  ويالشك أن الرمز    " :قوليث  ي ح .. إال الكاتب نفسه   ..ذلك وبدقة 
ات رية تفسي أرفض أ  ، لكين  وذلك حسب الظروف والتناول    ،بنسب خمتلفة 
 ي، الرمز عنـد   ددء حم يء ما أو ش   ي خبصوص أا ترمز لش    يحول إنتاج 

شـعاعات غامـضة    إشع  يء  ي ش .. ظاهر باملرة  ريء مدفون مكنون غ   يش
 .. غمـوض ش يفيعي أو أجعله مشتتاً أو     ئث ال أربك القار   ي، حب متضاربة

ـ تحرك ك يش بسالسة وخفة و   يعي و يغوص مع ي أجعله   ..بل العكس  ف ي
 أن أخدم العمل بكـل      ي ه ، ومهميت ةيتصور العمل حبر  يقدر و ي، و شاءي

 وهناك  ..هيش ف يعي ل ئتناوله القار ي ية وأجعله مقنعاً ك   ية واألدب يالفن أدوايت
  ."ياغة العمل الروائيد صيعي ئثة تقول إن القارية حدية نقدينظر

  

 ..ات الكاتـب  ينفك عن أغلب روا   ي حاضراً ومل    ي أن الرمز بق   ريغ
الً آخر  يها تأص ي أخذ الرمز ف    اليت ..)تيضو الب (ة  ريته األخ ي روا وصوالً إيل 
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توقـف  ي ومل     .. أكثر عمقاً وبعـداً ومعـىن      يف فكر يتكثعلى  ستنداً  م
 ىان والعـادات بـل مـض      يا واألد يثولوجي عند بوابة امل   ياالستناد الرمز 

  .ثي احلدياسي والسيات اجلدال الفكرياءاته من نظرحيإستخلص يل
 

ـ عكس نفسه بوضوح لو اخترنا فصول روا      ي أخذ   ينيفالتراث الد  ة ي
ات ي الشخـص  ىمستوعلى  عض رموز هذه القصة      إذ حتمل ب   ..)وديمر(

 ها شبه مع قصة النيبيتوافر فية ي فالروا..ا معاصرةية واضحة برؤينيدالئل د
نهم ي أما الشخوص فإن التبادل واضح ب      ..ةيوسف من وجهة نظر حكائ    ي
ـ  ذلـك الترم    ولو شئنا أن نلمح إىل     ..ةينية الد يات الروا ي شخص نيوب ز ي

، هو  وسف األب بندر شاه   يود هو   ي مر ..يلالنحو التا على  كون  يفلسوف  
 ..عقـوب ي أحد عشر ابنا لألب       االثنا عشر ابناً لبندرشاه    ..عقوبياألب  
،  كـذلك   والثاين ..ل مستهدف بالقتل   األو ..وديوسف واالبن مر  ياالبن  

ة ي الروا كون النهر يف  ي) تيضو الب  ( ويف .. الفاعل األبناء  ..خوةالفاعل اإل 
) تيضو الب (  مل معىن حي و .. هنا اخلصوبة  عيني يالذ ..اً للرمز يشكالً أساس 

 دخل  يشخص عاد على  ء وهو اسم أطلق     ي كل ش  د يف يذاته رمز التجد  
اتـه  يها وتزوج منها ومـرت ح     ي وعاش ف  ئب ومفاج ية بشكل غر  يالقر

ضـو  (ع بـأن    ي شعر اجلم   حيت ..ة حلقاا املغلقة  يشكل ر القر  يمبراحل  
  .زلهو اسم كان موجوداً منذ األ) تيالب

 

كـشف عنـها الكاتـب      ي سرعان ما    اءات الرمز اليت  حيإ يتلك ه 
ـ كن وجوده عبثاً فقد جاء به موج الن       يمل  ( وهكذا   ..مبباشرة واضحة  ل ي

 ذلك هو املعىن  .. ) والربكة ولقد محل لألرض اخلصوبة     رياً باخل ريكون بش يل
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تكرر مع أعمال الكاتـب     ي  واقع األمر معىن    وهو يف  ..ه الرمز يتوحي يالذ
 فمنـذ   .. العطـاء  .. األرض .. اخلصوبة ..خذ الصورة والوصف نفسه   أيل
 .. لـألرض  ي أو رمز  يل موضوع ي استعاض ا الكاتب كبد    اليت )النخلة(

ـ   ي عقل نيد ذكره ب  يعي ي حوار الروح اإلبداع   ي بق ..للعطاء  نية الكاتب وب
ـ   نيبدو مؤكداً أن لغة احلن    ي و .. غادرها ومل تغادره   األرض اليت   ي ال تكف
 لقول ما   نية وفضاء واسع  ينح حر مي إذ إن الرمز     ..ة صرفة يا واقع لتكون هن 

 ..ة من شـروط   يس خوفاً من سلطة أو خش     ي ل ..قوله الكاتب يشاء أن   ي
، سيهة بالتقد ي حالة شب   إيل -، مثل   ي، ذكر  وطن -حمل املعشوق   يوإمنا ل 

 اًي أو أن الرمز هو احلالة املعربة مشول       ..ق به الرمز  يليس البد أن    يوهذا التقد 
  . دقة للمقدسىوبأقص

  

ب صاحل مستمداً من الثقافـة      ي الرمز بالنسبة للط   ي هل بق  ..ولكن السؤال 
رمـوز مـن ثقافـات      على  تكأ  يتجاوز أو   يعرب أو   ية دون أن    يالسودان
ضع املـرآة   ي ي راح الروائ  يد الذ ين هو اجلانب الوح   ي وهل الد  ..؟أخرى

   .ةية السودانيواهلعلى  مؤكداً .. السطورنياه بيحلروفه مستذكرا إ
 

ـ  أجر  احلوارات الـيت   ي إحد ب صاحل يف  ي الط ريشيوعن ذلك    ت ي
 السودان مل نطرح قط هـذا    ، حنن يف  ةيكثر الكالم عن اهلو   ياآلن   ".. معه
  يف ري، اآلن هنالـك كـالم كـث       ؤال بل مل نكن نفهم الكلمة نفسها      الس

  كنـا  يء الذ ي أن الش  - حال   يأعلى   -ة، ألننا حنس    يالسودان عن اهلو  
ـ يضيه بدون أن نعرف ما هو بدأ    يعل ـ  أنيع من ب نا ال أنكـر حنـن   يدي

على ، حنن عرب، ورمبا سحناتنا ومساتنا ال تدل ع خاص وض  يف ينيالسودان
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 وأنا  ..ة اللغة من أعرب العرب    ية ومن ناح  ية الوجدان يذلك لكننا من الناح   
فـسه  س املكان ن  يا املكان لكنه ل   ياً للواقع آخذ جغراف   يأكتب واقعاً مواز  

 زمن مبهم وأترك األمـور مفتوحـة لفـضاءات          الكتابة يف  تاح يل ي حيت
 خللق  ى، أو تسع   أسطورة اء إىل ي الزمن تتحول األش   يلغأ فعندما   ..ليالتأو

، هري حاجة لكتابة الواقع خبـذاف      أننا لسنا يف   يي رأ ي، فف أسطورا اخلاصة 
   .يري عن غزينيمي كتبتها بشكل دة لكنينيقة جديست طريوهذه ل
 

ه مع  ي ماتزال موجودة ف    واخلرافات اليت   السوداين ييواملوروث الشعب 
 ..ي كلها جزء من الواقع االجتماع     ي ا إمنا ه   نين من املؤمن  يريوجود الكث 

  فأنا ولدت يف..ف مثل هذه املوروثات والرموزي توظيوكان من الضرور
 كتابة  يف ىة كان واضحاً لد   يقيفر وأثر الدماء اإل   ..ئة وتشربت ا  يهذه الب 

 باملدن  ي من انبهار  أيتي يفجزء من عامل الكتابة عند    ) دينار الزغار (ة  يروا
  ."هايش في أعاليت

  

 سنوات عمـره     أوىل  كتبها يف   اليت يوإذا كانت أعمال هذا الروائ    
ه ي أغرقت ف  يالذ فإن الغموض    ..ة واضحة ية رمز ي، تتسم بشفاف  ياإلبداع
ـ  ..اًريوف عندها كـث    الوق  حاجة إىل   يف ىتبق) تيضو الب (ة  يروا ة ري فح

 ينتـه ي وهو   ئة القار ري إال مع ح   يتنته ات ال ية الشخص ري وح ..الكاتب
 أن الكاتب ال    ى سو ..كتنقه الغموض املعبأ بالرمز   يمنها حامالً معه عاملاً     

  .ىة أخريعرب عن هذا الغموض برؤي وهو .. املسألة ذا الشكلىري
 

بارة عن مشاهد ومواقف     ع ية ه ية وال ا  يس هلا بدا  ية ل يهذه روا "
ة يت روا ي ضو الب  ..)الشمال  موسم اهلجرة إىل  (ة  يس مثل روا  ي، ل ومل تنته 
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 فأنـا  ..بعدل وأنا مل أفرغ منه ي، املوضوع طومفتوحة ومل تنته من نفسها 
ـ مر (واجلزء الثـاين  ) تيالب ضو(ن األول امسه    يكتبت منها جزأ    ..)ودي
 مـن   يري وأنا وغ  ..ي أساس ة هو عنصر  ي الروا يف) ليالن( ونالحظ أن ر  

 ."ل نستخدم هذا النهر كرمزي النيكتاب واد
كـرر  يات هـل    ي الشخـص  ىمستوعلى   ولكن   ..هذا عن املكان  

 ..تهي أبطال روا  نيرغبها هنا وهناك ب   ي  رموزه اليت  يشظي، و ب نفسه ياألد
رمزاً  أو ..نة ما تكون داللة   ية مع يوفر توازناً متكافئاً مع نفسه ومع شخص      يل
 الكاتـب   ني ب يالبحث عن التوازن الرمز    "..يقول الروائ يذلك   عن   ..له

اء لعلـها   ي عن أش  ري، كونه بني واسطة للتعب     الناس نيش ب يعي يكبشر عاد 
 ئ ألن القـار   .. بالفعل مشكلة  ياً ه يست متفقة مع سلوكه هو شخص     يل

 منذ سنوات من هـذا      ، وأنا أعاين  اتهي شخص ني الكاتب وب  نيلط ب خيعادة  
ـ  وقد ق  ..ة أو تلك  ي ذه الشخص   ما عالقيت  سأليني فالبعض   ..األمر ل إن  ي
ع أن نعرف ملاذا الشاعر قال هذا       ي فال نستط  .. من مكان غامض   أيتيالفن  
  .دة وملاذا خرجت هذه الصوري القصيف

  

كون هو الـشخص    يكن أن   مي مثالً ال     أن املتنيب  يومن وجهة نظر  
 بعض النقـاد     حىت ،عره وال أبو العالء وال أبو نواس       ش عرب عنه يف  ي يالذ
ة الشاعر  يقة لشخص ي كوث أخذون النتاج الفين  ي إم   .. هذا اخلطأ  قعون يف ي

 -  ري الكـب  ي الفرنـس  ية للكاتب الروائ  ري، وهنالك مقولة شه   أو الكاتب 
نه شاعر الشر نسبه إل عنه ي قري، ألن بودلريها عن بودليدافع في -بروست 
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البذاءة ناجتة عنه فهـو     ث قال البعض إن هذه      ي ح ،)أزهار الشر (وانه  يلد
ـ أتي لكن بروست اختلف معهم وقال إن الشعر والفن          ..ءيبذ ان مـن   ي

ة من شخص ي الرواة تأيتي أجلس وأكتب رواني ح أنين ، مبعىن شخص آخر 
 ." فهو واسطة فقط..آخر

  

مع أن له   .. الًيب صاحل مع الشعر مل تستمر طو      ي الط يات الروائ يبدا
 ري وتلك التجارب كان هلا أثر كب      ..ةيدباته األ ي مقتبل ح  ة يف يجتارب شعر 

 ي ولقد كتب الروائ   ..ةي للروا  الشكل الفين  ة يف يف الصورة الوصف  ي تكث يف
 ولقد اسـتخدمت    ..ة فاضت القصائد فيها بالرمز    يثالث جمموعات شعر  

 لبعض  يج الروائ ية خالل النس  ية السودان ية مكتوبة بالعام  يمقطوعات شعر 
ـ     يكتاباته من أجل إضافة شكل متم       هـل   ..هريز وخمتلف عن كتابات غ

قول عـن   ي ..نةية لرموز مع  يجاءت تلك القصائد لتعرب عن دالالت موح      
  :فتراضهذا اال
 

ـ    ي نس ة تدخل يف  يهذه املقطوعات الشعر  "  يج السرد وتكمل احلك
 مقطوعـات دون   ي وه ،اقيصح أن تتجزأ من هذا الس     ياملوجود قبالً وال    

حدة كسر  ي يد الذ يع من التجد  ها نو ي وف .. والرموز شك محلت باملعاين  
  كانت يف  ة اليت يقي املأساة اإلغر   هذه املقاطع أشبه باجلوقة يف     ..السرد العام 

 يبي فأنا جتر  .. اخلاصة قيتي مرحلة كتابتها كنت أكتبها بطر      وأنا يف  ..ذهين
 اآلن مل أصل للنص     ع األشكال والطرق وحيت   ي، أجرب مج   املقام األول  يف
  ."دي أريالذ



٥٧ 
 

 ؟..ري مغاك كتايبيرموز وتكنعلى  يوحي ي الذ  أهو النص-
  

 مسـاء بلـون     -ة  ين كتبوا عن روا   يبعض النقاد الذ   ":واصل قائالً ي
 وردت  يالنحو الذ على  ة  ي عابوا استخدام هذه املقاطع الشعر     -اقوت  يال

، ري املغا ك الكتايب ي نوع من التكن   ي فه  وبالنسبة يل  ..به وبعضهم أشاد ا   
 من كل ذلك    ..رياء الكث حيه من اإل  ي ف ي الذ ..لشعيباملنوال ا على  املكتوب  

 خاصة بالنسبة للجزء الغائـب      ة املوروث الشعيب  ي الروا يقصدت أن حتاك  
س املكان ي، لكنه ل  ا املكان ي آخذ جغراف  ..اً للواقع ي أكتب واقعاً مواز   ..منها
م وأتـرك األمـور مفتوحـة     الكتابة من زمن مبـه     تاح يل ي ، حيت نفسه

 إال أـا    ..متع ذه الكتابة وال أعرف ملاذا      أنا أست  ..)ليالتأو(لفضاءات  
ـ    ي فعندما ألغ  .. بصورة ما  ختدمين  ..أسـطورة   اء إىل ي الزمن تتحول األش

 حاجة لكتابـة     أننا لسنا يف   يي رأ ي فف ..خللق أسطورا اخلاصة    ى  تسعأو
، واستعراضها ال    إطالقا ريثيها ما   يس ف ي، ل ةي عاد ايتي ح ..هريالواقع  حبذاف  

 -ب صاحل   يالطعلى  تعرف  ي ومن أراد أن     .. أديب ؤثر يف ي، وال   اد أحد يفي
ـ  أما الط  ..عي متناول اجلم   معروف ويف  ينتاجإالكاتب فإن    ب صـاحل   ي

 ذلك جـزء مـن      .."ةمياة الكر ياهد من أجل احل   جياإلنسان فهو موظف    
نما ي ح ١٩٩٦ تونس عام    ب صاحل جلمهور من األدباء يف     يث قاله الط  يحد

ـ د عن احل  يئلة كلها دف ملعرفة املز    ه أس يتزامحت عل  اة اخلاصـة هلـذا     ي
  .بياألد

 

ـ  مناسبات عد قد أكد يف   يوإذا كان هذا الروائ    اتـه  يدة بـأن ح ي
 الواقع  فإنه يف..ريثيها ما يس فيكتبه ولية عالقة مع ما ياخلاصة ال تشكل أ
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سـتمدت  اخاصة  األوىل  ن الكتابات   إ إذ   .. هذا اجلانب  قا يف يكن دق يمل  
  وحضورها املكـاين   يج بنائها الدرام  ي نس  يف ياة هذا الروائ  يمن ح   ريالكث

تـه  يتنصل مـن روا   ي أن   ي هذا الروائ  - مثال   -ومهما حاول   .. والزماين
 كوا المتت أحداثها بصلة     - الشمال    موسم اهلجرة إىل   -األوىل  ة  ريالشه
ة وشخوصها مها أهم الـشواهد      يالروا) ةيزمكان(ن  إ ف ..اته اخلاصة يمع ح 
 ..اة اخلاصة يل احل ية لتفاص يبة للغا ي عكست مالمح قر   ة اليت يسخة والقو الرا
علن كرهه  ي بل و  ..ال ذلك القرب  يرفض مجلة وتفص  يب صاحل   يد أن الط  يب
ة ي، رغم أا كانت بدا    ارية كث يأنا ال أحب هذه الروا    ": قوليث  ي ح ..هلا

  ."شهريت
 

ما " .. الشمال  كالما آخر حول موسم اهلجرة إىل      يف الروائ يضيو
، وقد أخذت ما تـستحقه      الشمال  ة موسم اهلجرة إىل   يهذا االهتمام بروا  
ة أصبحت  ي هذا ألن الروا   .. واإلجابة نقوهلا حنن   .."ليمن الدراسة والتحل  

 ة ملواطن سـوداين   ية الذات ريهة بالس ي حالة شب  يمتثل بالنسبة للقارئ والروائ   
 والشبه  ..ب صاحل ي الط ىدعي مهاجر آخر    تفق مع مواطن سوداين   يمهاجر  

ـ الط(و) ديسـع ى  مصطف(الشمال    ة موسم اهلجرة إىل   ي بطل روا  نيب ب ي
اة الكاتـب   ي وهذه سطور من ح    ..ليث التفاص يا من ح  ريتفق كث ي) صاحل
أهـم   متثل   من جتربة اهلجرة اليت   األوىل  ، اللحظات   امي، توضح األ  مقتبسة

  ..اتهي حقفزة ومرحلة يف
 

  ���نC	 إ�(#B ا�/�
  

نة يكب الطائرة من مد   ري، ل قتالعاا صاحل نفسه    بيقتلع الط ياآلن س "
 ذهن هـذا الـشاب      اء قد اختلطت يف   ي كانت األش  ..لندن  أم درمان إىل  
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فقد عاش أربع سنوات قلقة     " .. عاما فقط  ٤٢بلغ من العمر آنذاك     ي يالذ
 لقد ترك وراءه    ..)خبطةالل(صف تلك الفترة بأا كانت فترة       يوهو نفسه   

رغـب  يكن  ي، حبثا عن جمهول مل      ةريفء العش  واألهل ود  ..سنوات الصبا 
 لكن هـذه    ..ب صاحل ياة الط ي ح  املفارقات يف  ى إحد يه ولعل تلك ه   يف

  ."..ي ستصنع عامله الروائ اليتيواملكان ه الزمان النقطة يف
  

 ا وأفكـار  ما بعد تناقضات شىت   يد ف ي ستش وعن تلك اللحظات اليت   
ـ قـول الط  ي) الموسم اهلجرة للشم  (ة  ي روا صوغها يف يوانطباعات   ب ي

،  الـربد   لـسعين  ، عند وصويل  ١٩٥٣ شتاء    لندن يف  وصلت إىل " :صاحل
، فقد جئت من منطقـة       هذا الطقس   فاجأين ير داخل يوأحسست بزمهر 

 كانت هنالك سـحابة مـن       .. منطقة باردة جدا   ، وهأنذا أصل إىل   حارة
جة اختالط دخان الفحم    ي هذه السحابة نت   ..فوق مساء لندن  دخان أسود   

ونظـرا  ،  "غيإن "ز كلمة يه اإلجنل يطلق عل ي، وهو ما     من الضباب  ياحلجر
ن إ تدفئة املنازل خالل تلك الفترة ف       يف يف للفحم احلجر  يستعمال الكث لال

ئة اإلذاعـة   ي ه جئت للعمل يف  ..  مساء لندن باستمرار   يغطيالسواد كان   
  وأحسـست أنـين    يذاع سابق معرفة بالعمل اإل    يكن لد ية ومل   يطانيالرب

، ألعمـل   هي بلد مل أكن أرغب ف      فقد جئت إىل   ..ةيقيورطة حق  وقعت يف 
دن مل   لن ة إىل ية السودان ي ومن القر  .."..هي رغبة ف  س يل يعمال هو كذلك ل   

لته واحتفظ بذاكرتـه  ي خم ث نقل يف  ي ح ..تكن هجرة الشاب آنذاك سهلة    
ـ ة ح ي القر  قضاها يف  اته سواء اليت  يربطه حب يكل ما    ـ ث النخ ي ل ودفء  ي
  .ل والدراسةيث الني اخلرطوم وأم درمان ح أم يف..ةريالعش
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 ١٩٢٩ عـام     مشال السودان ويف    يف ىمبنطقة مرو ) الدبة(ة  ي قر يف
كتـب  ين قبله لكنهما مل     ين ذكر يب صاحل كان أبواه قد رزقا مبولود      يالط
ـ أن تطلق عل  ) ايعائشة أمحد زكر  (ذلك فقد رأت األم      ل ..شيالع هلما ه ي
 ومن املؤكـد أن فرحـة       ..هيق بأخو لتحيش وال   يعيفلعله  ) بيالط(اسم  
نما رزقا مبولودمها يمل تكن بأقل من فرحة األم ح      ) حممد صاحل أمحد  (األب  
  يف ي وجـذر  ي أثر املكان وبشكل قو    ي هذا الطفل الذ   ..بيد الط ياجلد
ة مهـا املنـهل     رية والعش ي كانت القر   حيت ..لصباهاألوىل  ل املالمح   يتشك
 ومـن الواضـح أن      ..ما بعد يماله ف ن أع ي تكو  يف ري استمد منه الكث   يالذ

 ب صاحل أو لعلها مل تـستقر يف       يالطعلى  ا  ريسنوات الدراسة مل تؤثر كث    
، لذلك سـنالحظ أنـه مل        كما حدث بالنسبة لسنوات الطفولة     ذاكرته

هـا مـع    يسترسل ف ا ثه وحواراته اليت  ي معظم أحاد  ا يف ريتوقف عندها كث  ي
  .ةية الذاتريتطرق حنو السيما يه حيحماور

 

  بور سودان ملتابعة دراسته يف     إىل) الدبة(ة  يمن قر قد انتقل الكاتب    ل
 - بور سودان    - وكانت   ..ناتي مطلع األربع  وذلك يف ،  ياملرحلة الوسط 

 -مث تـابع دراسـته      .. ة الثالثة بعد اخلرطوم ومدين    ينة السودان يتعترب املد 
ها يش ف عانة اليتي املديبأم درمان وه) دناي سيواد( مدرسة  يف -ة  يالسنو

 العاصمة  يفة العلومي وبعدها التحق بكل   ..ةيسنوات الصبا واخلصوبة الفكر   
كون يرغب أن   يستمر كما كان    يدرس الزراعة ولكن احلال مل      ياخلرطوم ل 

كانت " :قولي وعن اخلرطوم    .. فترك الدراسة  .. صاحل بيه بالنسبة للط  يعل
ـ جنلكنها اإل سي ، نشاهد الدور اليت    نزورها نيبة ح ينة غر يتبدو لنا مد   ز، ي
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مـا بعـد وزارات وقـصر       ي أصبحت ف  ة اليت ي، والدور احلكوم  واحلدائق
 مث  ،" جامعة اخلرطـوم    ستتحول الحقا إيل   اليت) غردون  (ة  ي، وكل احلاكم

) رفاعـه ( بلدة    يف ى املرحلة الوسط  عمل مدرسا يف  يب صاحل ل  ي الط يضمي
ـ   ي خرج العد  يالذ) ت الرضا خي( معهد   نتقل منها إىل  يل ات يصد من الشخ

  .املشهود هلا بالنبوغ والكفاءة
 

�@D E�/2F# !�� 
         

ة عن حاجتـه    يطانيئة اإلذاعة الرب  ي هل علن القسم العريب  ي ١٩٥٢ يف  
دخل الكاتب امتحان القبـول     ي و ..يني سودان نين ومترمج ي وحمرر نيعيملذ
 وتبدأ  .. لندن جراءات السفر إىل  إكمل  يزة  ي وخالل فترة وج   ..هينجح ف يل

إذا كانت لـبعض النـاس   "ام يب الصاحل عن تلك األ   يقول الط ي ..اهلجرة
 .. حافز ألفعل ذلـك    ي أ يكن لد ي، فلم   غتراب واهلجرة  اال مربرام يف 

دون يريئتهم أو ألم    يهنالك أناس خرجوا من السودان ألنه مل تعجبهم ب        
 يء ش يكن هنالك أ  ي مل    وبالنسبة يل  ..مجع الفلوس، أو من أجل الدراسة     

 أن  ينـو ي لكن املهاجر كان     .." رمبا .. اللهم إال الدراسة   ..من كل هذا  
 وعن  ..نقطع عن جذوره  ي أو   ..دا عن السودان  ي بع ىنأيهاجر جسدا وال    ي

حاولت أكثـر   "..ب صاحل   يقول الط ي ..باملكان األول د  يهذا التعلق الشد  
 أعدل عن    وما جعلين  .. السودان ستقرار يف ة لال ية ائ يفيمن مرة العودة بك   

 ".. حنو األسـوأ   ري كلما عدت وجدت أن البلد تس      ، هو أنين  كرةهذه الف 
 يئة هو الـذ   ي الب  يف يكون اندماج يوقد  " .. حوار آخر معه   ف يف يضيو
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قصد اتمع  ي - تزوجت من هذا اتمع      ، ورمبا ألنين   لندن  يف أطال إقاميت 
  ."يزياإلجنل

 

 مـن   ريها الكـث  يكون ف يربط بصورة قد    يب صاحل أن    ياول الط حيو
 مع أن .. لندنله يفي ومث..ةية السوداني القر يفي املناخ االجتماعنيالغة باملب

بدأت " :ذكر قائال يد أنه   ي ب ..ةي واضح للغا  ني املناخ نياالختالف والتنافر ب  
 خاصة أن السنوات ..هيت علي وهذا ما ترب   .. لندن ة يف ياستنشق مناخ احلر  

 أن  ة يف يهلا باحلر ، كنت أحس خال   ةي جمتمع القر   يف يتها مع أهل  ي أمض اليت
  مث أنين  ..ة واالنفتاح ي مناخ احلر   لندن أعجبين   ويف ..أقول أو أفعل ما أشاء    

 ." مؤسسة منظمة جداية وهيطانيئة اإلذاعة الربي هعملت يف
  

ـ    ا إىل  ى ترق  أن تلك املؤسسة املنظمة جدا واليت      ريغ س ي موقع رئ
عمـل  يل غادرها حنو عمـل آخـر        ..نيقسم وهو بعمر التاسعة والعشر    

وب مع  جيث استطاع من خالل عمله هذا أن        يونسكو، ح ي ال مستشارا يف 
 أنـه   ري غ ..ات آنذاك عواصم العامل العريب    رية وبناته الصغ  يزيزوجته اإلجنل 

، وعـن هـذا     وت والدوحة ري القاهرة وب  ي ثالثة منها ه    مشدودا إىل  يبق
 قطر سبع سنوات وشكلت     ت يف يأمض" ..قولي،  نشداد لتلك العواصم  اال

عالم را لوزارة اإلي الدوحة مد عملت يف..ايتي حتلك الفترة حمطة مهمة يف    
.. "ا للوزارة يال قطر ينوا وك يعالم بعد أن ع   ر اإل ي، مث مستشارا لوز   ةيالقطر
ها يلإ ، وأعتقد أن ذهايب قطر ا يف رياستفدت كث "  ..ذكري مكان آخر    مث يف 

لفعل أحـس   املنصب كنت با  على   عرض   ني ألنه ح  ..كان مبثابة خمرج يل   
 .".. مت بالصدفة- ايتية حري مسي كما ه- لندن واألمر كله بامللل يف
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ست مصر بلدا يل": ب صاحليقول الطي ..عموماوعن القاهرة ومصر  
بـة  ي عالقات ط  ، وكانت يل  ننا ومزاجنا العام  ي جزء من تكو   ي بل ه  ،آخر

ننا عالقـة   ي نشأت ب  يس الذ يوسف إدر ي مصر من هؤالء     ن يف يريمع كث 
واصـل  يو" القاهرة البد أن أحبث عنه        إىل يء أج ني، وكنت ح  بةيطأخوة  
 يني مصر نيسترجع أمساء أدباء وفنان   ياته عن القاهرة ومصر و    ي ذكر يالروائ
ـ      ىنلمس مد    حىت ..هاي عرفهم ف  يني مصر ريوغ  ني قوة وتوثق العالقـة ب
  . واإلبداع.. واإلنسان.. مصر األرضنيب صاحل وبيالط

 

دة وكانت أوهلا بعـد عملـه       يوت عد ريب صاحل لب  يارات األد يوز
 مكتبها   إيل ١٩٥٨ث أوفدته االذاعة عام     ي ح ،بإذاعة لندن خبمس سنوات   

 إللقـاء  ١٩٨٠تذكرها عـام   ي ارته اليت ي وكانت ز  ..ةي العاصمة اللبنان  يف
صفها ينة  يعن عالقته مع هذه املد     ..وترية بب يكي اجلامعة األمر  حماضرة يف 

ـ ته األدب ريمـس على  ت بوضوح   ب الصاحل بأا عالقة أثر    يالط  أمـا   ..ةي
 ي وأعتقد أن الـرأ    ..ا حبا خالص  ينيأحببت اللبنان "قول عنهم   يون ف ياللبنان

فتـراض  اة هـو    ي هاجسهم املصلحة املاد   ينيقول إن اللبنان  ي يالشائع الذ 
نحون مي ولكنهم   ..احةي التجارة والعمل والس   لون إىل يميون  ي اللبنان ..حمض

تعـب  ي قد    مث إن اللبناين   ..يعي طب يءوهذا ش ،  أخذونهيخدمة مقابل ما    
نفق كـل مـا     ياستعداد أن   على  ، لكنه   كسب ماال ي ل ىشقيالنهار كله و  

  ."..ستضافة أحد أصدقائه أو معارفهل الي آخر اللكسبه يف
 

 املـدهش أنـين    "..قولي ذكر لبنان    أيتي حديث آخر عندما     مث يف 
هنالك .. ا اجلغرايف ، ورغم بعدمه   لبنان والسودان  نيوجدت نقاط التقاء ب   
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ان ولبنـان   ن الـسود  إكن أن أقول    مي ودون امبالغة    ة مشتركة رياء كث يأش
 أوجه شبه مع زجل      اللبناين ي الشعر العام   لقد يف  ..وجهان لعملة واحدة  

  ." مشال السودانيف) ةيقيالشا(لة يوأشعار قب
 

 من خـالل القـاهرة      ينية عن املصر  يمي حبم يتحدث الروائ يوكما  
تحـدث  يوت فإنه   ري من خالل ب   ينيمن خالل الدوحة واللبنان     ينيوالقطر
اما أو سنوات حاضنة    ي شهدت أ  ..أخرىة  ية نفسها عن مدن عرب    يميباحلم
 وكنت  ..ديعرفت املغرب منذ زمن بع    " ..ةياملغرب) لةيأص(نة  ي مثل مد  ..له

ة مع هذا البلد كانـت      يقي احلق  لكن عالقيت  ..فترات متباعدة على  أزوره  
 شارك يف ي املغرب ل   ذلك العام إىل   ب صاحل يف  يد سافر الط   لق ١٩٧٨عام  

ـ    ..هايتردد عل يما بعد   ي صار ف   واليت الثقايف) لةيأص(مهرجان    ني ومـن ب
 املغرب الحظـت    نيننا وب يرغم بعد املسافة ب   " :قولياته عن املغرب    يذكر

ة قد أوفدت   ية مع السودان كانت الطرق الصوف     ريأن هنالك أوجه شبه كث    
 القرن الرابع عشر    ام مملكة سنار يف   يوجاء علماء مغاربة أ   ،  غربنا من امل  يلإ
 العرب  ني، وكونه  مهزة وصل ب     ةيبة املغرب السكان  ي مث إن ترك   ..يالديامل
قوم به  يفترض أن   ي يا الدور الذ  ري ذلك كث  شبه يف ينه  إا السوداء ف  يقيفرإو

 .السودان
  

ه بدأت ، ألن هذه البلدلةي أصلة يفيات مجي ذكريقد تراكمت لد و 
س فقط عن   ي ل ..ورةرينمو وتكون له ص   ي فاملكان   ..ا املكان يثولوجيختلق م 
 ىلاهلم وذهبوا ـا إ    ي خ ، ومحلوا صورته يف    مروا منه  نيق الناس  الذ   يطر
كا ي أمر ابان وكتاب من  يلة رسامون من ال   ي فقد جاء ألص   ع أحناء العامل  يمج
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، بقـاع العـامل    ل وأدباء من فرنسا ومبدعون من شيت      يوشعراء من الرباز  
 .. العامل بأسره  هؤالء الناس محلوا صورا للمكان ورحلوا ا ووزعوها يف        

ـ  املوت أ  ..هين أحبوا املكان وماتوا ف    يمث هنالك الذ   عمـق فكـرة    يضا  ي
اة احلافلة  ي وبعد تلك احل   ..ومي وال ..ا املكان يثولوجيلق م خي و ..ايثولوجيامل
 هل -اة متت بالصدفة ي ح-وما ي وصفها  واليت ..ب صاحل ي عاشها الط  اليت

ؤكد يس هنالك ما ية هذا الوقت لي لغا..ومايدوا يفكر هذا الكاتب بأن     
 ولعـل   .. مندفعا لكتابة مذاكراته   ي املاض كن يف يب صاحل مل    يذلك فالط 
 هذه املرحلة من العمـر أن       ال أحس يف  ".. علن عنه ذا الشأن   أآخر ما   

" ةية الذاتريالس"نشرون ين يالذ، فالناس  تستحق أن أؤلف عنها كتاباايتيح
س ية ل ي عاد ايتي ح ..باب اهللا على  ل  ي، أما أنا فعابر سب    ةاسيهم رجال الس  

  ."..ستحقيها ما يف
 

  ا#�أة..1
وراء ا�;
  

 إذ بعـد    ..يها ركن أساس  ياة كان لوجود املرأة ف    ي أن هذه احل   ريغ
ازالـت  ة ميب من امرأة أسكتلنديجنلترا تزوج األد إلة من وجوده ب   يفترة قل 

ـ قول األد ياته معها   ي عن ح  ..اتهيتشاركه ح   ..ري الكـب  ب الـسوداين  ي
ـ س ألـا ب   ي ول ة أعجبتين ية ألا شخص  يتزوجت امرأة أسكتلند  "  ..ضاءي

 أنا  ..ضيس األب ي ول .. األمسر  هو اللون العريب   ي فاللون املفضل عند   ..أبدا
 ون الـسوداء والـصوت العـريب      ي األمسر والشعر والع   أحب اللون العريب  

 ي الكـرب  ابـنيت ..ق هلني وأنا صد.. أعتز ن  اللوايت  بنايت ي لد ..لياجلم
ـ   واخترت هذا االسم هلا ألن جديت     .. نبينب وأنا أبو ز   يأمسها ز   ي  ألم
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ب وهـذا   ي الط ي وامس .. حممد  امسها عائشة وأيب   يمأو.. نبيكان امسها ز  
، اسم هو أبو الق    -ه وسلم   ي اهللا عل  ىصل -االسم من أمساء أبناء الرسول      

ة ي مـسئول  ملينحيد باالسم وإن كان     ي وأنا سع  ..اهرب وأبو الط  يوأبو الط 
 ـذا    والـديت   ومستين ..ب وال صاحل  ينه ال ط  إقال  ية فما أسهل أن     ريكب
 أصـرت    كل أحفاده ولكن والـديت     يسمي كان   يسم رغم أن جد   اال

 اهللا  مـا بعـد أن نـيب      ي ف ، وذكرت يل  بي الط ينيدا أن تسم  يإصرارا شد 
 وهكـذا   ..بيه الط ي حامل بأا ستلد ولدا وتسم     يشرها وه ب) اخلضر(

  .ةيكانت امرأة قو إذ ..اجلدعلى تغلبت 
 

ت ي وقد توف  ..نيل كنا نبدو كأخو   ينها قل ي وب ينيوكان فارق السن ب   
ها ذاكرة  ية ولد يللغا) فة الدم يخف( ومل أحضر وفاا وكانت      ١٩٨٨عام  
ـ  وأك..دائح وشعر م  شعر شعيب  ..ارية جدا وحتفظ شعرا كث    يقو  د أنـين ي

ـ   وألخيت ت هلا وأليب  يتأثرت ا وتعلمت منها ولقد أهد       كتـاب   ي وأخ
، ننا صـداقة  يبة وب ي فقد كانت ط    بأيب  أما بالنسبة لعالقيت   ..)تيضو الب (

 كانوا  يم النظام يفل بالتعل حي وقت كان ال أحد      م يف يانه بالتعل مين له إ  يوأد
 وأبناء  يخأ تعلمت أنا و   لكين، و فسد األخالق ي، و زيم اإلجنل يعتربونه تعل ي

  ."مهميتعلعلى  أصر ي هو الذأيب وكان ي وكل أهليعم
 

لكـن    اجلـان،  اً عن التحدث يف   ريبتعد كث ي ي أن الروائ  يومن اجللّ 
 موسم اهلجرة   - عرف ا    ة اليت ي ظهرن خالل أحداث الروا    النساء اللوايت 

عـن  ب  يات عرفهن األد  ي للقارئ بأن شخص   نيوحي قد   - الشمال   إىل
ى ة مـصطف  يبطل الروا " ..رفض ذلك بشدة  يب صاحل   ي أن الط  ريقرب غ 
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 أنا ..الي اخلية كلهن من وحي الروا يف والنساء اللوايت..س هو أنا  يد ل يسع
 صادفت ناسا ، لكن لعلين مثال-مور يال سيزابي ا-ال أعرف واحدة امسها   

ـ " لقلت ايتي أردت أن أكتب قصة ح   ، ولو أنين  شبهواي ـ ة حريس  .."اةي
 العمر لكتبـت     رمبا لو امتد يب    ..اةية ح ري رغبة أن أكتب س    يس عند يول
  ."..هذا

  

 الـسودان   يفاألوىل  اتك  ية خالل ح  ياتك العاطف يوقد تكتب عن ح   
 .. جـدا  ري إذ كنت حماطا حبب كث     .. ذلك الوقت  أنا أكتب حمظوظا يف   "

 ..دي كنت حماطا بدفء شـد     .. وخااليت  وعمايت ي وأم  أليب حب جدايت 
 .. ما فعلته بالكتابة مع النـاس      يها فعلت مع  ريأو غ األوىل  بة  يحلبواملرأة ا 

 شـخص   تحـول إىل  ي من عمله بالكتابـة      ينتهيولكن الكاتب بعد أن     
 وال أحتمل أن أكون هـذا       .. وأنا مل أحب من طرف واحد أبدا       ..يعاد
، يلي حـال سـب     أروح إىل  بينحي، وإذا مل أضمن أن الطرف اآلخر        احملب
  : قالي الذ-عة ي رب عمر بن أيب-ج على  هذا  يفريوأس

 

 "أخرىعلى  فالسالم    وإن لن تردهها ما أرادت سالمنا     يسالم عل"
  

 فكـل   ..بةي، وأال تكون مـص    كربعلى   هذا   دث يل حيال  وأرجو أ 
قة يطرعلى   ال أحبذ احلب      لكين ..ني احملدودة كان احلب من طرف     جتاريب

ـ لده طـرف  يكون في الغالب    ألنه يف  ىليس ول يق ه اسـتعداد للتـوهم   ي
ها يمثال كان احلب ف   " ليعط" مأساة   ..اري وأنا أفضل حبا بص    ..والتعذب

 أنا أحببت بغباء واحملـب يف     "ل  يلسان عط على    ريقول شكسب ي إذ   ..ايغب
 ."عرف موطئ أقدامهي ال احلب الغيب
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نـب  ية من خالل بناتـه ز     ي هذه الناح  يتفهم الروائ يف  ي ك ..لكن
 ..إجنلتـرا  ..ني متناقـض  ني خمتلف ني مناخ عشن يف  ة اللوايت ريوسارة ومس 
 لكن مل تبلغ العالقة معهن      ..ق هلن يأنا صد "ب صاحل   يقول الط ي والسودان
، ولكن أنا ال أسأل      رمبا لو سألتها لقالت    .. واحدة عمن حتبه    يل يأن حتك 
   . املسلمة من األب العريبي بعض شخصي داخللعل يف
 

ب أولع بالكتابـة    يهذا األد  أن   نيست هنالك إشارات واضحة تب    يل
  قـضاها يف   اليتاألوىل   خالل فترة مراهقته وشبابه       فحيت ..منذ صغر سنه  
 فن  ة تلمح الهتماماته يف   يات قو ي مل توفر معط   ١٩٥٣ة عام   يالسودان ولغا 

ـ زيهتمامه باللغة اإلجنل  اما عدا   ي ف ..ةية أو األدب بصورته الشمول    يالروا ة ي
ؤكد بـأن   يذلك فإن هنالك ما     على   و ..وم اخلرط  أتقنها متاما وهو يف    اليت

اته إال بعد مـا     يكتب السطر األول من قصصه وروا     يب صاحل مل    يقلم الط 
ة قصاصة ورق حتمل قـصة      يمل معه من اخلرطوم أ    حي ومل   ..استقر بلندن 

  .كان قد كتبها
  
 

 قد وصـل لـسن      يكون هذا الروائ  ي .. لندن  ويف ١٩٥٣ عام   يف
 ..ة ككاتـب  يقيلسن بدأت والدته احلق    وعند هذا ا   ..نياخلامسة والعشر 

 متت بالـصدفة كمـا       اليت -اته  ي ح -اة  يهل احل : وهنا البد أن نتساءل   
 هـذا   ..تطابق هذا الوصف مع الكتابة كـذلك؟      يكن أن   ميوما  يوصفها  

 مل أرغب أن أكون كاتبا يف     " ..ومايب  يما قاله األد  يالسؤال جند إجابته ف   
 وقبل أن أغـادر     .. نشر ما أكتبه    يف ة رغبة ي أ ي مثلما مل تكن لد    ..وم ما ي
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ئا من ي، أو شةري القصة القص يفني لندن كنت قد كتبت حماولت   السودان إىل 
 ." األمر عند ذلك احلدىل ومزقتهما وانتهيهذا القب
  

 ..أشرنا إليها  سبق أن    ة عرف ا الكاتب واليت    ريوعن أول قصة قص   
ـ  فربا دن يف عندما جئت لن  "  كتبها بعد أشهر من وصوله للندن      ثيح  / ري

 ش حتت وطأة شتاء من أفظع الـشتاءات الـيت   ي وجدا تع  ١٩٥٣شباط  
 .. أتذكره تصطك أسـناين    ني كان بردا قارسا مازلت ح     ..جنلتراإعرفتها  

 ملاذا جئت أصال إىل   :  كنت أقول  ..داي لوما شد  يوآنذاك بدأت ألوم نفس   
تلك الفترة وحتت   يف..هيلإ  وساقتين رمتين بة اليت ي املص ي وما ه  ..هذا البلد 
خنلـة  (تها  ية أمس ري كتبت قصة قص   يتري وعش ي وبلد ي أهل  إىل نيوطأة احلن 

 وقت الحـق ضـمن       ونشرت يف  ١٩٥٣ كان ذلك عام     ،)اجلدولعلى  
طة كتبتـها ببـساطة     ي إا قصة بس   "دومة ود حامد  "ة  ياموعة القصص 

 كنت حتت   ى مد ي أ  قراءا أدرك إىل    أعود إىل  ني واآلن ح  ..دة جدا يشد
ئة وحماولة ي للب نيا عن حن  ري كانت القصة تعب   .. وطين  جارف إىل  ني حن ريتأث
وهـو  ) ية الدرهل يمعاو(القصة  على   ولقد اطلع    ..ئةيستحضار تلك الب  ال

، مث  إذاعة لنـدن  ، وأذاعها من    اري فأعجبته كث  ينيني الفلسط يأحد أصدقائ 
 - ز أعجبتهم تلك القصة وقالوا يل     ي بعض اإلجنل  .. وقت الحق  نشرت يف 

ـ  ا ، بل إن دهشيت    ودهشت لذلك  -أنت كاتب      قـال يل   نيزدادت ح
وبدا ) سيمس جو يج(ه مالمح من أسلوب     ي ف  إن أسلويب  ية الدرهل يمعاو
 ." جداري أن هذا كالم كبيل
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 كن يف يب صاحل مل    يالطى  ة لد ي الكتابة القصص  ن االنتماء إىل  إإذن ف 
رف ا ألول مـرة   عة اليتريا وقصته القصيبادئ األمر انتماًء حمسوما وقو    

 نتاج آخر بعد مرور سـنوات       يلحقها بأ يمة ومل   يتيدة وشبه   يت وح يبق
 مبجال القصة كان أمـرا       األديب يهتمام اإلبداع  أن اال  عيني وهذا   ..دةيعد
 نـشر كتاباتـه يف    على   تحمس حىت ي بل إنه مل     ..اة الكاتب ي ح ا يف يثانو

 مـن   ياته مع أ  ؤكد عالق ي ومل    العامل العريب  جمالت أو صحف تصدر  يف     
  . فترة متأخرةاألدباء إال يف
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  الكتابة تصبح أصعب عندما يكون 

 الواقع أغرب مما يتخيله الكاتب

  
 !ة وهمي والنجومة الشهرة زائف-

 . أديب حياته غري مثرية والنجومية وهملن تفكر يف" نوبل "-
 .يخ الدمويارالصراعات والتعلى ة قائمة ي اتمعات العرب-

 !ة تائهة وأنا تائة معهاي أشعر أن البشر..اناًي أح-
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ـ مع الط أخرى   العبور من حمطة إىل    ـ ب صـاحل    ي بك يصي
ـ كمـا    - ي هو شخص عاد   ..بالدهشة  - صف نفـسه  ي

كن بغـرض الكتابـة لكنـها       ي عامل الكتابة مل     وولوجه إىل 
  ..ري للتعبىلة املثليالوس

  

عترف بأن  ي يالذ" ياألسطور"عرب عنه هذا    يد أن   يري يلكن ما الذ  
ها أنا قد   .. نفصام نوعاً من اال   عاينياته تصنعها الصدفة، وأنه ككاتب      يح

 لندن، ومن اخلاص    ة بعد رحلته من السودان إىل     يعربت معه من حمطة البدا    
 صورة  عود إىل  أ  وإذا يب  ..السوداناألوىل   حمطته   عود إىل ي العام فإذا به     إىل

 ي أكثر عطشاً مـن ذ     ، فأجدين ي نفس  رسخت عنه يف    الزاهد اليت  الصويف
وأضعها " حفنة متر"جدوله وأنتظر متر خنلته، فأمجع      على  د أن أقف    يقبل أر 
   وأقول لهيمائدة أوراقعلى 

 

بـسبع  " اجلدولعلى  خنلة  "بعد  : قوليها ف بتوماذا بعد أول قصة ك         
دومة ود  "مث كتبت   " حفنة متر "تها  يأمس أخرىة  ريسنوات كتبت قصة قص   

ررهـا  حي" أصـوات " جملة كانت تصدر بلندن امسها       ، نشرت يف  "حامد
 الراحل  يق املصر يس مع الصد  يفيس جونسون د  يني د يزياملستشرق اإلجنل 

 - دومة ود حامـد    - ترمجة   س إىل يفي وبادر جونسون د   - ادقار فرج    -
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 ة تـصدر يف   يانت أكرب جملة أدب    جملة شهرية وك   ة وأرسلها إىل  يزيجنل اإل إىل
 . قبلت الة القصة ونشرا ولشدة دهشيت.. تلك الفترةا يفيطانيبر

ب صـاحل  ي مرت ا جتربة الكتابة للط متفحص للمراحل اليتيإن أ 
ـ وما املرتلة األدب  يرسم لنفسه   يكن  يلمس بسهولة أن هذا الكاتب مل       يس ة ي

هلذه التجربة ال األوىل انت املالمح   إذ ك  ..وميها ال يتربع عل ي ة اليت يبداعواإل
ة استهوا نفـسه، وشـجعت هلـا        ية ولعبة أدب  يه إال هوا  يمتثل بالنسبة إل  
 ا وإذا ما كان واحد    .. خاصة بإذاعة لندن   نيه، العامل ي ال نيإطراءات املقرب 

 فإن جـواب    ..ه مبواصلة الكتابة  يلح عل يه  يلإ  نيمن هؤالء األصدقاء املقرب   
 أن أحتول   عيني .. مبواصلة الكتابة  ..إال متعجبا للطلب   أيتيب صاحل ال    يالط
تلك كانت  ! .. وخالص يلقد كتبت ما عند   .. ؟ هذه مزحة  ..  كاتب إىل

أن تكون الكتابة مهـا      كن أن متثل بعد املسافة الفاصلة يف      مي اإلجابة اليت 
 . وعن بعديتعامل معها كأمر ثانوي ل.. أوال تكون..وانتماًء له

  

ـ قة عنـد البدا   يقف حق ي يا الروائ  بدأ هذ   ميت ..ولكن ة اجلـادة   ي
ـ أن علـى   ساعدت  العوامل اليت ي وما ه  ..؟حتراف األديب لال  ستمر يفي

 الواقع عدة مؤثرات وعوامل،      إا يف  ..قدم إبداعاته هنا وهناك؟   يالكتابة و 
ـ خيتتعلق بالفترة التار  أخرى   و ..ة الكاتب نفسه  يتعلق بشخص يمنها ما    ة ي

  .تابات ظهرت ا تلك الكاليت
 

 كان قـد     واليت -ن  ي عرس الز  -األوىل  ته  ي نشر روا  ١٩٦٤ عام   يف
 ية باالهتمام الـذ   ي ومل حتظ هذه الروا    ..خ بسنوات يكتبها قبل هذا التار   
 .. جلبت له كل الشهرة دفعـة واحـدة       ة اليت يته الثان يحدث بالنسبة لروا  
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 يف)  الشمال موسم اهلجرة إىل  (ة  ينما نشر روا  ي ح ١٩٦٦حصل هذا عام    
ـ  توف ينيرها الـشاعر الفلـسط    يرأس حتر ي كان   ة اليت يجملة حوار اللبنان   ق ي

 لندن مترمجـة    ة قد صدرت يف   ي ذات الوقت كانت هذه الروا      يف ..صائغ
ـ طانيئة اإلذاعة الرب  ي ه  يف نيمن قبل أحد زمالء الكاتب العامل       ومـن   ..ةي

 ١٩٦٦-١٩٦٤ ي عامني حصلت ما بة اليتيجنازات األدباحملتم أن هذه اإل  
ة ي التجربة، هذا  بعد أن القت الروا يفيب للمضيد حثت وشجعت األد ق

 وأصبحت األضواء تتركـز     .. واسعا من قبل القراء والنقاد     ىة صد يالثان
  .بي األد..ب صاحلية الطيشخصعلى 

 

 دة الـيت  يهتمام املدهشة واجلد  واحدة من صور اال   الطيب   يرويو
زرت جامعـة   "ام    واجهها من قبل القراء والنقاد خالل تلـك األعـو         

 ري، منهم األخوان حسن بـش      منها بعض األصدقاء   ، وكان يل  أكسفورد
ـ  كل ىت واحدة من علمـاء إحـد      يوكرار أمحد كرار، وهناك التق     ات ي
 ي العدد نفسه الـذ     إنكونتر قد نشرت يف    أكسفورد امسها سانت أنتوين   

لر، وهـو  ي نورمان م يكيقصة للكاتب األمر  ) دومة ود حامد  (ه  ينشرت ف 
 أحـد    وأثناء تناولنا وجبة الغذاء قـال يل       ..كاي أمر هر الكتاب يف  من أش 

   .األساتذة
 

 مسعت ني صعقت ح..تعلم منك يكن أن   ميلر  يهل تعلم أن نورمان م    
ـ  فأجاب باإل  ..!.. " أنا تعلم مين ي" وتساءلت   ..قيهذا التعل  اب، وراح  جي

ة ديها بساطة شدية فيكي وقال إا قصة كالس..زات القصة يتحدث عن مم  ي
دة جعلت وسامهت   ي تلك واحدة من صور عد     " مطروقة رية غ يوجوانب فن 
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ب صاحل  نظرة    ينظر الط ي ألن   ، من العوامل واألسباب   ريمثلما ساهم الكث  
ـ  ففاز بآراء نقد   ..ة الكتابة ي عمل ة وقربا وانتماء إيل   يميأكثر مح  ة جـادة   ي
 ت يف يب صاحل ذائع الـص    يبا صار  اسم الط    ي عاما تقر  ٥٢ فقبل   ..ومهمة

ب ي الط ..وبوقت مبكر ) رجاء النقاش ( ووصفه الناقد    ..ةية العرب يا الروا يدن
ـ  الطاعة لرؤاه الفن   ى منته ة يف ي أدواته الفن  ..رية شاعر كب  ي الروا صاحل يف  ة ي

 مـن الـروح     ريمل الكث حي يح الذ ي وأدبه منوذجا للحوار الفص    ..اضةيالف
   ."..ةيالشعب

 

Hدان أو!Fا� 
  

ه كل أجواء   ي تدور ف  يد الذ ي العامل الوح  يهة  ية السودان يئة الشعب يالب
ذا ما كتبت عن مكان آخر      إ  وحيت .. كتبها ة اليت رياته وقصصه القص  يروا
 واحدة من ي وه..ئة األصلي موظفا للبأيتين ذلك املكان إ السودان، ف ريغ

 فإذا ما كنا قد عرفنا      ..بيصنع هذا األد  على   ساعدت   أهم العوامل اليت  
 األمـاكن   ريب صاحل فما هو تـأث     يكتابات الط على  ة  يئة السودان ي الب ريتأث
 مل أهتم بالكتابة عـن      إنين": قولي ..الكاتبعلى  ة  ي السودان ريغخرى  األ
ئـة  ي بالبيإال بشكل حمدد جدا، ولذلك كـان اهتمـام    خرى  ئات األ يالب

 هـذه   أجلبها إىل أخرى  ئات  ي أكتبها عن ب    األفكار اليت  وحىت ..ةيالسودان
 يتي شخص  ولعل يف  ..كن أن تفعل  مي مث أراقب ماذا     ..اهيئة وأغرسها ف  يالب

  نوعا من االنفصام هنالك جانـب يف       - كإنسان   يتي ال شخص  -ة  يالكتاب
، ها تـوتر  يس ف يات ل يانا أكتب روا  ي أح ..عيتي طب  أقرب إىل  "نيعرس الز "

 مث هنالك جانب آخـر      ..فةيه صراعات عن  يس ف يها متجانس ول  يوالعامل ف 
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ش يم والسفر والع  ي وهو العامل املكتسب من التعل     ،"موسم اهلجرة "هو عامل   
 أزمات مـع     لندن والدخول يف    يف يبة ومعاناة الشتاء القاس   يئات غر ي ب يف

موسـم  "غـرار   علـى    فأكتب عندها    ..شة أقوام غرباء  ي ومعا ..النفس
ـ ضو الب " يتي روا يفعلى   ول .."اهلجرة ـ مر" و "تي ـ    "ودي  ني خلطـت ب
الـسطح  علـى   طورة بندرشاه و  ف متثله أس  ي فثمة جانب عن   نيتيالشخص

 وامتـدادهم حمجـوب     "نيعرس الز " بل هنالك أشخاص     ،ةيهنالك القر 
ع الواحد منا القول    يستطي و ..السطحعلى  شون  يعيب  يظ والط يوعبد احلف 

أعمـاق مـن    علـى    جمتمعات قائمة    ش يف ي كله نع   العامل العريب  يفننا  إ
  .يخ الدمويالصراعات والتار

 

 	 ���ر��B# �&5#)I روا
  

ـ ل جل يتها املتوارثة من ج   ية خبصوص يئة السودان يت الثقافة والب  يقب ل ي
ب صاحل عبارة عـن     ي بدت كتابات الط    حيت .. مكان وزمان الكتابة   يه

ـ  مف ..يجتمـاع  والفلكور اال  ..ايثولوجيإعادة وحفظ لتلك امل    دا لـه   ي
من ) بندرشاه(ة  ي أخذت منها روا   ستفادة اليت  ولنالحظ اال  ..دا منه يومستف
ـ دية التقل يب الشخص يث جعل األد  ي، ح السوداين الفلكور ة ية الـسودان  ي
ـ  ذات ريته دون تدخل  منه ودون قمعها حتت تأث        ي روا ش يف يوتعتتحرك   ة ي

  .ةيانا باللهجة السوداني أح بل إن الكتابة تأيت..املزاج أو لغة الكتابة
 

ـ ت هلم حكا  ي حك .. أسبوع عند بندرشاه   ياحلالة د على  قعدنا  " ة ي
 خمتـار بطـل     .. رجعنا للحلوة  ..حنا بردت أنا وخمتار   شطة، وقت جرو  ال

 وحنن األربعة بندرشاه، ..ومها ما قاشطت جنس خملوق    ياالفتراء، وأنا من    
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ننا يفرق ب يخوان أشقاء ما    إ كأننا   ينا أصحاب أ  يوجدك، وخمتار، وأنا، بق   
قالوا مسوك  ": د البوم يلقب بسع ي كان قبال    يد الذ ي قلت لسع  ،"إال املوت 

 ام طفـوليت  ي أذكرها من أ   ئة اليت يتات ضحك ضحكته الرب   يالباد عشا   يسع
 أجـارك اهللا، وقـت      ة فطوم ةيالول" ..ةي ود حامد وقال بلهجته البدو     يف

  ".سها تطلع الكالم خارم بارمأ رشلع يفي يالعرق
 ..قلت له

  عرسك وكمان فطومة غنت يف -

 ..قال

 ..وا من فروتهب اهليام الفلوس موجتي األي هاد يف..ي أخونيميحم اي -

 ..قلت له

 ؟  ..كي فطومة شن قالت ف-

فمه كما جتلس   على  لس قلقا   جي ي الذ ريربم شاربه الصغ  يفقال فخورا وهو    
 .رأسهعلى  ىالعمامة املفرطة الكرب

  . هو لكن غنا فصاح..شتهاي عريازول فطومة تطي -
 ه عرس يقولوا علي أصال ما ةه فطوميازول العرس املاغنت في -

 : ه السؤال، فقاليلوأعدت ع
 عـرس   ي ناس ها البلـده تنـس      ياحلرام، أخوك عرس عرسا خل    على   -
  ."ال بالشإد ويقول بك العرس عرس سعيا من كان ي أسأل أ..نيالز

صبح صهرا للناظر   يوم  يد ال ي أما أن سع   ..ن كان أعجوبة  يعرس الز 
نا يقك أمان اهللا، ما ل    يعل" ..دي وقال سع  .. املعجزة يجباللة قدره، فهذه ه   

 عملنـا   .. العـالين  يء الش يلة تساو ي كل قب  ..ليل قبا ي قبا ..حمل حنشرها 
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د راجل يسمع سعيشوف وي اجلامع اإلمام قال للرجالة كل واحد        العقد يف 
ات وتلـك   ي تلك الشخـص   .."وميد  ال  يسعقول  ينسان  إ  ما يف  ..حبابة

بدو أا دائما   ي و ..ب صاحل يات وقصص الط  ي روا األجواء حاضرة أبدا يف   
ومل جتعله   ..اسة بعد يه الس يلإ مل تدخل     سوداين يستلة من واقع اجتماع   م 
ـ ه ال يا قلقا كما هو عل    يجتماعاما بعد واقعا    يف وم بفـضل التنـاحرات     ي

  . منها اإلنسان السوداينعايني ة اليتيشية واملعيقتصادة أو املعاناة االياسيالس
 

  

   عن أجـواء    تحدثيب صاحل وهو    يقول الط ي ..ريعن هذا الواقع املتغ 
  لوحـة اتمـع يف     اسة إىل ي حقبات ما قبل امتداد أصـابع الـس        اته يف يروا

 مستقرا، ومل   - اينسب –ات كان السودان    ي كتبت هذه الروا   نيح" ..السودان
 .. ورمبا هذا جزء من عرقلة الكتابة      ..ةيالصراعات الدام  هذه   كن قد دخل يف   ي
 هذا  .له الكاتب يتخيأن  كن  ميصبح الواقع أغرب مما     ي  ني تغدو أصعب ح   يفه

ع مث  ي لعبد اخلالق حمجوب والـشف     يريتذكر املرء إعدام النم   يهو األمر عندما    
ن ضابطا ية وعشري مثان تذكر إعدام هذا النظام حوايل    يشنقه حممود حممد طه أو      

ب قبل أن   ي اجللد والتعذ  "تيضو الب "  وأنا وصفت يف   .. أواخر شهر رمضان   يف
 ..ولكنه حدث فعـال   .. االيأحس ذلك خ   كنت   .. السودان دث ذلك يف  حي
 ما  ..ال أو تعكره  يانا تعرقل اخل  يهذه األمور أح  ..ب وبالء يوت أشباح وتعذ  يب

ـ   .. كاملة ىدت قر ي جدا إذ أب   ى اجلنوب مأساة كرب   حدث يف    إىل ي أنا أنتم
 حـرب   يفينياجلنوبعلى  جدا  رينا أن نقر بأنه وقع ظلم كب      يالشمال ولكن عل  
   "ونياسيأدارها زعماء س

  

 الساحة  حضر بكل قوة وتفرد يف    ي، ل يظهر اسم هذا الروائ   يقبل أن   
عـرف القـارئ كاتبـا      يكن  ينات، مل   ية منذ منتصف الست   ية العرب ياألدب



٨٠ 
 

ة ي العمل ىمستوعلى  ب صاحل   يا كان قد حقق من قبل ما حققه الط        يسودان
 ي فما السر الذ   ..نتاجر اإل يس غز يعترب كاتبا ل  ية واالنتشار مع أنه     ياإلبداع

  ؟..راه هذا الكاتب بالنسبة الهتمام القارئ بنتاجاتهي
 

 ،ه القارئ متعة خمتلفـة    يكتشف ف يئاً، أحب أن    يعندما أكتب ش  "       
   .."دايكتشف عاملا جدي

  ؟ فسرهيف ي الكتابة كقالل يفلكن اإل  
    

 بعـض   ى هذا اهلوس بالكتابة كما لد     يس عند يل"قول عن ذلك    ي
إن مل أكتب فال أظن أن الناس قد خسروا         كن، و ي، فإذا كتبت فل   الكتاب

ا أن أخرج كـل     يس ضرور ي اإلنتاج، إذ ل   اً، فأنا ال أؤمن بالكثرة يف     ريكث
، وما عنده   كون الكاتب قد نضج متاما    ي  ني ح  بل الكتابة تأيت   ..كتاباسنة  
ا ما أجد   ري وكث -  ل الزىب يبلغ الس  -قول العرب   ي كما   يحبسه أ كن  ميال  
ـ   يماذا بوسع ":  العامل فأتساءل  عة يف اء رائ يناسا كتبوا أش  أ  ف إىل ي أن أض

س هلـا مـضمون ذو   ية كل شهر لي أن أكتب روا  بل ما معىن   ..كل هذا 
ـ   قة، ال أحس ذه الرغبة احلادة يف      ي حق  كما أنىن  ..بال   أين ري الكتابة، غ

ة ري نقرأ س  ني، فح اةيلتهم احل يذلك أن عامل اإلبداع     أخرى  اء  يأستمتع بأش 
كتب فالتهم الفـن    يعمره ل   ، جند أن هذا الرجل أفىن     ثال م "بلزاك"الكاتب  

  .".. آخر سنوات عمرهذلك يفعلى وقد تأسف .. اتهيح
 

ذلك على  ب صاحل آسف    يعتراف صراحة بأن الط    اال عينيهل هذا   
 اة الـيت  ي احل ي؟ مث ما ه   ..الكتابةعلى  اته وأنفقه   ي التهم من ح   يالزمن الذ 

   ..شهايعيد ليرنو هلا من بعيتمناها وي
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لتهم ي ال    الفن حيت  نياة وب ي احل نيد أن أوازن ب   يأر" :ف الكاتب يضي
 أمسه  ي هذا العامل املوهوم الذ     إىل اة مين ي احل ل إىل يأمعلى  أحدمها اآلخر، ول  

هل هذا معناه   "  أستمتع بالقراءة ومبقابلة الناس وبالسفر     ينإ لذلك ف  ..الفن
؟ ..الكاتـب على   لبها اإلبداع جي بة الشهرة اليت  يحماولة للهروب من ضر   

ـ    ي احلق يف"..ب عن ذلك بالقول   يجي   زائـف ووقـيت    يءقة أن الشهرة ش
نتج عن هـذا    ي ي الذ ي األهم وهو األمر العاد    يء والش ..ة وهم يوالنجوم
ا يزيجنلإ فلو كنت كاتبا     ..هيصل عل حي ال   بذله الكاتب العريب  ي ياجلهد الذ 
ـ   حببوحة من  شون يف يعي ي، وكتاب مثل  ير ماد يتقدعلى  حلصلت   ش ي الع

 بعـض   ى ال جند سو   ني أما حنن العرب فمساك    ينيز والفرنس ي اإلجنل يلد
 تم بالكاتـب حبكـم       والشعوب اليت  ..ذلكعلى   وحنمد اهللا    ،احلفاوة

،  أو رسم  ىقي أعطت لإلبداع سواء كان كتابة أو موس       يتوجهها احلضار 
كون متحضرا بدون اإلبـداع     يكن أن   مي جمتمع ال    ي، وأ  اتمع فة يف يوظ
ـ  تر  فاألمة الـيت   ..  الفن والثقافة   ي سو ىبقية األمر ال    ي ا نه يف أل د أن  ي

 بالثقافة والفن، وحنن أمهلنـا هـذا، رمبـا          ىتصنع حضارة البد أن حتتف    
 ."ئايلة ال ننتج شيدة وطوينا ألننا ظللنا قرونا عديلظروف فرضت عل

  

  حاجـة إىل   ى بأقـص  ب واملبدع العريب  ي أن األد  عينيجوابك هذا   
ـ كون هلا أبلغ األثر عل   ية س يه جبائزة ما عامل   مي ولعل تكر  ..ةيرعا  كمـا  .هي

ب حمفوظ جبائزة نوبل كـان      يفوز جن " ..ب حمفوظ ي جن يحصل مع الروائ  
س ولقد قلت ذلـك  ييستحق هذه اجلائزة بكل املقاينا، وهو رجل    يفوزا ب 

ـ دون  يوجد شعراء وكتاب عرب عد    ي و ..قبل سنوات  ستحقون هـذه   ي
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 ..سي جائزة العو .. باجلوائزيد أن أشغل نفسي ال أر اياجلائزة، وأنا شخص  
 هـذه   فكـر يف  ي ولو ظل اإلنسان     ..ها من اجلوائز  ري وغ نيجائزة البابط 
قا يع حتق يستطيفعل ما   يب  ي واألد ..ح له يستري وضع    إىل ينتهياجلوائز فلن   
 . أهم من اجلوائزيلنوازع ه

  يف لعـريب ا  عطوي، هل س  علميأما بالنسبة جلائزة نوبل فاهللا وحده       
 وهـم   ..ةي؟ لكن البد أن نتذكر أن نوبل جائزة أوروب        ..بياملستقبل القر 

 بـأن  السخط العـريب على أن الرد ى   وأر ..دونيري منحها ملن    أحرار يف 
علـى   ية تعط يكتابنا مهمشون من قبل جائزة نوبل هو إنشاء جائزة عرب         

نا ين لـد  درجـة أ  إىل..نقصنا املالي  وحنن كعرب ال..غرار جائزة نوبل  
 فنحن نسمع   ..ع الواحد منهم إنشاء مثل جائزة نوبل      يستطياء عرب   يأثر
ـ ط"ار دوالر   يه كذا مل  يلد) فالن(انا أن   يأح ـ إعمـل   يب  ي  هـذه   ه يف ي
ون دوالر، ومتنح   ي مل ٥٠٠ل املثال   يسبعلى   فلو خصص منها     ،"اراتياملل

ـ نة من احلضارة العربية معيكتب أحسن حبث عن جزئيهذه اجلائزة ملن    ة ي
  .ةيوالثقافة العرب

 

 فنحن دائما   ..ني احلوار الدائر ولسنا متعلق     يف نيوذا نكون مسامه  
 ..ة من اخلـارج   ينا السلعة األجنب  ي أن تأت   إىل نيمستهلكون، نقف متفرج  

ت ينامي صـنع الـد    "نوبل" امسه   يدي سو ريفجائزة نوبل أنشأها فاعل خ    
 للعلـوم   خنـصص جـائزة   ":  قال ريوالقنابل، وحتت أحساس وخز الضم    

، ولكن موقفنا من هذه اجلـائزة        العامل ا يف ي سنو نيواآلداب متنح للمتفوق  
اإلعـالم  على  لة هلا و  ي بد ىة كرب ينشاء جائزة عرب  إ والبد إذن من     ..سليب
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ب صاحل حتدث عن جائزة نوبل      ي ومع أن الط   .. الدعوة هلا  توىلي أن   العريب
ل هـذه   يه لن يع إال أن هنالك أقواالً ترددت حول س       .. من التهكم  يءبش

  .تلك األقوالعلى   السوداينيرد الروائي ودوئه وتواضعه املعتاد ..اجلائزة
 

 وأنا أوالً ال ..اإلطالقعلى ها ي جائزة نوبل، ومل أفكر ف  مل أسع إىل  "
 ال أعتربها   ل هذه اجلائزة مث أين    ي ن  إىل يلي لتأه  الكايف أملك اإلنتاج األديب  

 يتضخم الكاتب الـذ   على  ئا قادرا   يشخ األدب وال    ي تار ا يف ريئا متغ يش
 كل  ينتهي مث   ..لإلعالن عن الفوز ا   األوىل  ام  ي األ  يف ىها سو يصل عل حي
، مث إن جـائزة     باي وعموما اجلوائز ال تصنع أد     ..اةي وتدور عجلة احل   يءش

ـ بـون األدب واحل   حين  ياة األدباء الـذ   ي ح  يف يءست كل ش  ينوبل ل  اة ي
ست مهمة، بل   ي السراب ال ألا ل     إىل ي هذه اجلائزة كمن سع    ..واجلمال

 مث إن جائزة نوبل     ..ةريتوقعها أحد وألسباب كث   يألا تسند ألمساء قد ال      
  ."ةري كثرية وكتبه غري مثرياته غيب صاحل ألن حي الطلن تفكر يف

 

 ا��2�	 واK#�2ع
  

 ري التعـب   يف ب صاحل تأيت  ية لكاتب مثل الط   يقيطاملا أن املتعة احلق   :  قلت -
صبح أغـرب   ي الشهرة ولكنه مندهش من الواقع عندما        يبغيوال  عما به،   
  بدع؟يب صاحل وهو يتع الطمي ي ما الذىا تريال، فيمن اخل

 

تـاج  حيوز وأنا أكتب، وال أعرف ملاذا، أم كلثوم  ريأحب صوت ف  : قولي
ة، أحـب   رياء كث ي أش  يف ريثيوز  ريؤ واستعداد، لكن صوت ف    ي  صوا إىل 
 اخلـصب،  اً من الغناء السوداينري، وأحب كثنبالشج يء امللياملقام العراق 

ة، وعثمـان   ي، وحسن عط  ي الكابل مي، وعبد الكر  ى أمحد املصطف  ضرينحيو
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ا منقولة مـن الـوطن،      ي من الوطن، هذه هدا    ي، هؤالء أمحلهم مع   نيحس
ة طلسم، وعندنا شاعر يل، وهاد يل، صوا مج  يعندنا مطربة امسها حنان الن    
ـ  حممد أمحد، وشاعرنا السوداينمن منطقتنا امسه عبد اهللا     يدي املعروف س

ح، يد املد ية، أحب اجلاز، وأحب أناش    ي عامل ىقي وأمسع موس  .أمحد احلردك 
ـ     ح الرسول يف  يمد  غنـاء   تلـز يف  ي الب يقي مشال السودان، وأحببت موس

  .ينياألوروب
 

  أن الكتابـة يف    ى أنك تـر   تشربت بالثقافة من هنا وهناك حىت     :  قلت -
ـ  فك ..ا واآلثار ياثل عمل علماء االنتربولوج   بعض جوانبها مت   كـون  يف  ي

 ..ذلك؟
  

انـاً بعـض التحـف      يجدون أح يفرون طبقات األرض ف   حيهؤالء  : قال
 ذلك  ، وهم يف  ياناً بعض احلل  ينة، وأح يحضارة مع على  الصخور الدالة   أو

ع إثباته ألنه دخل    يستطيقولونه ال أحد    ي ، ألن ما  ني واملؤرخ ينيمثل الروائ 
علـى  باً عن هؤالء الناس،     ي غر اً ال أشعر بأنين   يان، وأنا شخص   حبر الزم  يف

ستعملون عبارات تبدو حمددة، لكنهم بالضبط مثـل        يالرغم من أم قد     
 .ينيالروائ

  

 ..بشكل خمتلف " يلوجيأرك "ي أن الكاتب أو الروائ    ي اعتقاد ويف
وجد يه بعمق ال    ي نفكر ف  ني بالواقع، ولكن ح   ىسمي  ما نظر إىل يالكاتب  

قـول  يوجد واقع، هناك حلـم، كمـا        ية ال   ية الفلسف ي، من الناح  واقع
ـ يخية التاريه من الناح ي، إذا نظرت إل   ريشكسب   حـىت ،س ثابتـاً ية، وهو ل
ها بشكل خمتلـف،    ينظرون إل ي حتدث قبل أسبوع جند الناس       اء اليت ياألش
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اً مل ياغتها بنفسه، وأنا شخصيد ص يعية خمتلفة، وكل واحد     يفيكوا بك حيو
  وأقول يف  ..هو هذا الواقع    ال أعرف ما    ألين ،لقاً أن أصنع واقعاً   أسع مط 

ث أتذكر  ي ح اً باإلنسان، وبالنسبة يل   ريإن الذاكرة تلعب كث   : اق نفسه يالس
  يف ناسـبين يوجه الدقة هل ما تذكرتـه       على  أعرف    ال واقعة ما، فإنين  

 أعتمـد أنـصاف احلقـائق،        دائماً أقول إنـين     لذلك جتدين  ..الكتابة؟
 الئمـين يحاً واآلخر مبهماً، وهذا     ي منها صح  اكون جزء ي حداث اليت واأل

 منها  ي الشارع ألستوح   مجلة مسعتها عرضاً يف    يني آخر قد تكف   متاماً، مبعىن 
 س بالضرورة أن أجلس مع صاحب اجلملة ألستمع إىل        يفكرة للكتابة، ول  

ـ  الطر  مجلة واحدة أمسعها يف    ينيكفي ولكن   هميني قصته كاملة، هذا ال    ق ي
تكتبـه   مـا  فهم القارئ أبعاد  ي حدود هلا قد ال     أصداء ال  ي نفس  يف ريفتث

 الكتابة، لذلك قتك يفيتناسب وطري يف ما تسمعه لكي تكنيخصوصاً ح
 املقابل رمبـا هنـاك      كتبت، ويف  ستوعبوا وفهموا ما  ان  يريأعتقد أن كث  

، وجممل القول إن كـل      يعي طب يءفهموا ما كتبت، وهذا ش    يون مل   ريكث
تعامل مـع   يرغم أنه   على  ا آفات، واألدب كذلك، احلداد مثالً       صناعة هل 

ة وحترقه، الزراعة هلا آفات لذلك      ري شرارة صغ  ريالنار صباح مساًء قد تط    
تحدثون عـن أمـراض القمـح       يث  ي ح ،"آفة"ستعمل املزارعون لفظ    ي
ئة باآلفات، ي مل عاملنا العريب هذا العصر ويفالقطن، والكتابة خصوصاً ىف   أو

تحمل تبعات ذلك، لذا ال     يه أن   يالناس علناً عل  على  طرح أفكاره   ي يوالذ
شكل جزءاً  يد  ي السع ى بعض الناس هل مصطف    سأليني  نياناً ح ي أح زعجيني

ن أبو متام عنـدما     إ تقول    بالواقعة اليت  ذكريني ة؟ وهو ما  ي الذات يتريمن س 
 أول يف" هـن "، واستعمل كلمة ري قصائده املشهورة بالضمىستهل إحد ا
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تفهم  وملاذا ال "فرد أبو متام    " فهمي ملاذا ال تقول ما   "ت، قال له أحدهم     يالب
قرأون، يسمعون و يما  ي إذن الناس أحرار ف    .. واألمثلة متعددة  ..؟"قالي ما

عرفون ي ة وهم ال  يتحدثون عن روا  ي أناساً   يوحدث أكثر من مرة أن ألتق     
تائهة، وأنا تائه   ة  ياناً أن البشر  ي أح بدو يل ي لكنهم أحرار، و   ..عنواا  حىت
انا ي الكاتب نفسه أح..دي كما أر لذلك ال أطالب الناس أن تفهمين..معها
  .كتبيقول وماذا يعرف ماذا يال

  

�
Lة ذا�
	 
  

كن كتابته  مي اتك ما ي ح س يف يصرحت مراراً بأن ل   : ب صاحل ي قلت للط  -
ـ     يت رأ ري فلماذا غ  ..ةية ذات ريطرحه كس أو تك ريك وحتدثت لتخـرج س

  كتاب؟ ة يفيالذات
  

 ، وما حدث يف   "أقوله  ما يس لد يل: " أقول ايتيوآلخر قطرة من ح   : قال
ة ريهو قـراءة لـس    " ليطلحة جرب "ب  ي األد  نقلها عين  ة اليت ية الذات ريالس

ئته ومع النـاس،    ي بتواصل اإلنسان مع ب    ىسمي  وأنا أفهم اآلن ما    ..إنسان
بت  من لنب البقرة وشـر     يئة صنعها أجدادنا، شرب جد    ي ب فقد عشت يف  

 ن جاءت كأا بين   ي كنا نعرف من أ    ري احلم أنا من ساللتها من بعد، وحىت     
ـ   على  خ كل خنلة    يآدم، كنا نعرف تار     كـان متـصالً     يءحدة، كل ش

ـ  ئته،ي اإلنسان وب  نيب" هارموين"ومتناسقاً، كان هناك     تحـدث  ي  نيوح
ان قصدونه، ألن اإلنس  ي ثة، أدرك متاماً ما   ياً عن املدن احلد   يئة حال يعلماء الب 

 هـذه   ، وزرعت يف  ىئة أخر ية أخذت من ب   ي هذه املدن عبارة عن خل     يف
الً هـذا   ي طـو   لندن سـاورين    وسافرت إىل  يتياملدن، وعندما تركت قر   
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ة، ية زراعة اصطناع  رينة كب ي مد ة زرعت يف  ي خل اإلحساس، اإلحساس بأنين  
 .يتيقر  كنت أحس ا يفة اليتيلذلك مل أحس إطالقاً بالراحة النفس

ة ري أكثر من موضع من س     تكرر يف ي اجلذور    اجلارف إىل  نينوهذا احل 
عتـرب  ي اإلبداع، وهو مل      وحده كان دافعه إىل    نيب صاحل، وهذا احلن   يالط

قبل مغادرته الـسودان      ما حتراف، وإىل  اال ىمستوعلى  نفسه أبداً مبدعاً    
، نيتي قصـص  ني حمـاولت  ىكن كتب سـو   يم، مل   ١٩٥٣ عام  لندن يف  إىل

 .مر عند هذا احلد األىمزقهما، وأنته
ه ية، ولديعترب نفسه جزءاً من احلركة األدبي ب صاحل إنه اليقول الطي      

ـ أقترب أبداً مما     ال :قوليلتزام باألدب و   عدم اال  ة يف يقيرغبة حق   ىسمي
اهلامش، وهـذا   على  أنا شخص   .. ة أو احتادات األدباء   يبالصالونات األدب 

 .اًري كثينحيريالوضع 
  

لمسون عزوفه عن الشهرة، ونفـوره      يب صاحل   يطعرفون ال ين  يوالذ
قبل يستغل شهرته و  يدعاء، ورغم أنه كان من املمكن أن         واال ريمن التنظ 
 ، أوفـر يفوز من ورائها بشهرة أكرب وربح مادية  رينتاج أعمال كث  إعلى  

ـ  احل ة يف ي العمر ورغم جتربته املوسوع    إال أنه رغم تقدمه ىف     ـ اة  ي  أن  ىري
ومـاً مـن    يمل أكثـر    : ضاًيقول أ ية وهم و  يوم زائف والنج  يءالشهرة ش 

نـسون  ي عمل أكسب منه، ولكن الناس        أشتغل يف   أنا مقل ألين   ..نتاجاإل
 هذه اجلهـة عـن      ضاً، أنا أختلف يف   يا أ ي الدن ش يف يعياناً أن الكاتب    يأح
" نيحـن " جبـل    يف" بسكنتا " أعايل ش يف يعي كان   يمة الذ يل نع يخائيم

 مرتله، وقلت   وماً يف يزرته  .. ةيات عائل يلة مسئو ياً من أ  ي كان خال  يوالذ
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 الكتابـة   .."لتزامـات ا عائلة و  يس عند ي وضعك، ول   كنت يف  تينيل"له  
ة العالقة مـع  ي عمل أراوغ يف، وقد ذكرت مرة أنين    ايتي كل ح  يست ه يل

، وال ريقبل هـذا املـص   ي هناك من    ..أكلهاي.. اةيلتهم احل يالفن ألن الفن    
 ريأنا مش عاوز املـص     "..ابة أو نظم الشعر   الكتالرسم أو ى  ئاً سو يفعل ش ي
 هو نقصيني ، ولكن مايكون النبع قد جف عندي وأرجو بالطبع أال    .."ده

  . جداًرياة قصي احلتوفر الوقت، فالوقت يف
 

 اً؟يوميست الكتابة عمالً يب الصاحل ألي قلت للط-

م أن   أقدمها تستلز   ونوع الكتابة اليت   .. ذهين ال ألن األفكار تدور يف    : قال
  .لةيلة مدة طوي املخ يفىتتفاعل مع العمل وتبق

 

 أسـئلة   ية وزمن الشعر وه   ريثار جدل حول مسألة زمن القصة القص      ي -
 ..هو مستهلك وكل ما هو معلـق       مستهلكة وأنت كالعادة تقرأ كل ما     

ع أن تـصنع    ي هذا الزمن تستط   دة يف ي ج ةة واحد يلكن هل تعتقد أن روا    
 كاتباً؟

 نيدب، توجد أعمال منفردة صنعت كتاباً، وح      خ األ ي تار  يف ..نعم
ن ي، ولكـن هـذ    نيتيقل إال ب  ي مثالً جند شاعراً مل      نستعرض الشعر العريب  

ست حماكـاً، وإذا    يمر العصور، إذن فالكثرة ل    على  ،  ناترددي بقيا  نيتيالب
تكـون    لكن نادراً مـا    ..ادي ج يئاكون ش يكانت كثرة مع جودة فهذا      

مة مازالـت   ياًء عظ يكتاب مقلون وكتبوا أش    وهناك   ..ها جودة يالكثرة ف 
 .ومي الموجودة حىت
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ـ أرخص ل "س مثالً   يوسف إدر ي عندما صدرت جمموعة     - أثـارت  " ايلي
وسط االنتشار ..  ني طه حس.ة كتب هلا املقدمة د  ي الطبعة الثان  ضجة، ويف 

 ووسائل االتصال ورغم ذلك إال أنه مـن الـصعب جـداً أن              ياإلعالم
  ع أن تقدم كاتباً؟ي واحد تستطة أو عمليجمموعة قصص

 

ـ   ي ة مفتعلة كلها، ألن القارئ ال     ية، قض يهذه القض   -يء  قرأ كل ش
 كاتب، وهناك روائع عندنا قد نكرها الناس، من         يالً أل ي ولو كان قل   حىت

اء دائماً  يه اللوم للكاتب دائماً، وأنا أنظر لألش      يدون توج يريقبل، وكأم   
اً ولكن املهم أن ختلق     ريكون الكاتب كب  ي مهم أن    ريأا مترابطة، فغ  على  

ـ    نيليل أو ج  ي ج جمموعة من األصوات تتفاعل يف     ـ ئاً جد ي لتخلـق ش داً ي
لكان من املمكن   " ايليأرخص ل "س إال   يوسف إدر يكتب  ي، ولو مل    اًديوج
نـه  أد، ولكن من حسن احلـظ       يشهد الناس لعمله هذا بأنه عمل ج      يأن  

ـ    ين  الكاتب بأ على  كتب أكثر من ذلك، فالضغط       س ينتج باسـتمرار ل
 إذا كانـت  ي حالة واحدة فقط وه الكتابة يف كن االستمرار يف  ميمهماً، و 

اك كـان   لذز أو با  يكرت عند اإلجنل  ياته مرتبطة بالكتابة فمثالً، تشارلز د     يح
فة ية مسلسلة للصح  يقدم الروا يكسب، وكان   يد أن   يرياً ألنه   ريكتب كث ي
وت من اجلوع، وهذا هو املربر      ميفعل ذلك فقد    يكسب منها ألنه إذا مل      يل

 ينـتج،   يالكاتب ك على   مربر للضغط    يوجد أ ي  ذلك ال  ريد، وغ يالوح
 . سـتجد أن د    ني طه حس  ني وب م عبد القادر املازين   يبراهإ  نيفإذا قارنت ب  

  عاٍل جداً، ولكن املازين    ى أنتج عدداً من األعمال ذات مستو      نيطه حس 
  . عاٍلىمستوعلى قلة ماكتب ترك أدباً على 
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 ة؟يست املسألة مسألة جنومي إذن فل-

 .ة اإلبداعيس له صلة بعملية، ولكن هذا ليبون النجومحيهناك أناس 
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  تقتل اإلبداع  " مفسدة"السياسة 
 

 !اسة مع اإلبداع من أجل اإلنسانيتتضامن الس" بندر شاه " يف-
  .ة للمكانينطة فيرسم خري ي أكتب مثل عامل أثر-

 .!ةمية القديأنقاض املدن احلضارعلى ش يعي  اإلنسان العريب-
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، واتسعت   انسحبت األسئلة  .. احلوار معه  كلّما أوغلت يف  
ـ ه  الط  ينسحب ف ي ي نفس الوقت الذ   ، ويف اإلجابات ب ي

صاحل من احلوار وتتقلص كلماته لتصبح جمـرد إشـعاع          
 هـذا الوقـت      يف ..ختتزل العامل " ةيحضرة صوف " أو نوراين

ـ    ريتربق الداللة وتزداد االحتماالت فتص      ري اإلجابـات غ
 االرتـواء لكـن    د إىل ي شوق شد  صبح احملاور يف  ي، و ةيشاف

  .. قطرةىنحه سومياحملب فال على  ىشخي الزاهد الصويف
        

 مـن   .. العمق  تأخذنا من السطح إىل    اته اليت يذكرنا دائماً بروا  يإنه  
ـ  ني معلق .. أو هناك  .. مث تتركنا هنا   ..قايزيتافي امل الواقع إىل   الـسماء   ني ب
 واحللم هو أقرب    .. الناس تتشبث باحللم   .. األرض والناس  ني ب ..واألرض

 تفسده  -د  ي لألسف الشد  -والصدق   .. وأكثرها صدقاً  يحلظات الالوع 
  .اسةيالس

 

 أمشل وأعمـق مـن      ي الروائ  أن اإلبداع     قناعيت يف: "ب صاحل يقول الط ي
ون ياسي والس ..رد الكاتب ذلك  ي لو مل    اسة حىت ي الس يتوحي إنه   ..اسةيالس

،  اتمع   أوضاع  ما يف   على  سواء أكانوا شخوصا أم رموزا هم دالالت        
ألا ،  يالروائ اإلبداع    وال تتدخل يف   ياسة ال تتناول الفن الروائ    يلكن الس 
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ـ  ..اكون إبداع ي  فال    الصدق الفين تفسد   ـ  ال   ي والروائ صدر أحكامـا   ي
ـ  الروا  ألن األصل يف   ،نهاي توجهات بع  دعو إىل ية أو   ياسيس ـ أن   ةي شعر  ي

ال ورسـم صـوره حلاضـره       ياخلعلى  تلك القدرة   ميته وأن   ي حبر ئالقار
  ."ومستقبله

 

ة الكاتب  يه حر يا مثل  هذا مجع ف     يقول رأ ينما  يحب صاحل   يإن الط 
  الواقع عن    تحدث يف ياسة إمنا هو    يات الس ريداً عن تأث  ي بع ئة القار يوحر

ـ     ..العامل العريب ا  ي جغراف ش دائما يف  يعيكاتب ال     يني فكم من أدباء وروائ
 حـرم مـن     ئ وكم من قـار    ..ةيات مأساو يا  ذهبت م  أعماهلم إىل    

 ذات الوقـت   قول يف يب صاحل نفسه    ي والط ..أوذاكب  يكتابات هذا األد  
 .. خاصةكد استالب الكاتب العريبؤيثا يالفقرة السابقة حده  ي قال ف  يالذ
،  من خارجـه   عاًي مج ود تأيت يتعرض لعقبات وضغوط وق   ي يالنص الروائ "

، وهو مـا    يدات دائمة بالسجن والنف   ي، وهنالك د  فهنالك رقابة مكثفة  
  نـصوصه جتربـة مواجهتـها      قدم يف يف الكاتب   ىة لد ي إشكال  إىل يؤدي

 ظهـور اجتاهـات      إىل ى، وهو مـا أد    اخلالص والتحرر منها  وحماوالت  
 .)ىاملنف(ة يوراو) السجن(ة ية مثل رواي الرواف يفيتصن

  

وطنـه  ه خـارج     عمـر  يثلثقارب من   ي ما   يومع أن كاتبنا قض   
 أنه هـو اآلخـر      ريغ عن السلطة املباشرة هلذا البلد       داًي بع السودان وعاش 

دة كانـت   يعد فلسنوات   ..ة ملا كان قد كتبه    ياسي س تعرض النتهاكات 
 ات اآلداب يف  ي أقسام وكل  تدرس يف )  الشمال    اهلجرة إىل  موسم(ته  يروا

 ة للـسلطة يف   ينتقاداب آراء حادة و   ي هذا األد  يأن أبد  ورد   ..اجلامعات



٩٥ 
 

وبوقـت   - ذلك صدر بعد  ، حىت د وخارج احلدود  يولو من بع  السودان  
 .. تلك اجلامعات  ة يف يس هذه الروا  ي مبنع تدر  يقرار حكوم  -س مباشرا   يل
 كانت سببا   ئعرفها القار يكن  يمل  أخرى  أوراقا  ة  يرواكشف صاحب ال  يو

، وتعتـرب   ة من جامعاا  ية تلك الروا  ي أن  متنع احلكومة السودان     مضافا يف 
  .كل صراحة واحدا من أنداد  السلطةب صاحل بيالط

 

ش بعدا بعيداً عن وطنه جعلـه ذلـك         يعي يب الصاحل الذ  يإن الط 
ومازال األدباء العـرب    دة كان   يقات واستفزازات عد  يتحصن من مضا  ي
 ىسواء من قبل السلطات احلاكمة أو من قبل أحزاب وقو         .. عانون منها ي

 القلق  نيكن مع السلطة فإا تنظر له بع      يذا مل   إب واملبدع   ياملعارضة، فاألد 
ب مع السلطة فلـن     ي ولو كان األد   ..كون مع  املعارضة   ي أن   والشك يف 

  .رضة املعاىلها له قوي تكسلم من اامات شىتي
 

، ب صاحل، فهو  يمتاما مع الط  لف  ختالة  ي أن األمر ولسنوات طو    ريوغ
وم ي ال سنوات غربته املتالحقة واملستمرة  وإىل     على  د قدم إبداعاته    يوهو بع 

ء حكومة  ي فترة جم  إال يف  تشاحنات أو أزمات     يصل له مع السلطة أ    حيمل  
 وقبـل أن    ..بةياملعارضة متوافقة وط  ى  مع قو ت عالقته   ي كما بق  ..ريالبش

ـ ات وأعمـال الط   يروا اا يف رية وتأث ياسي االهتمامات الس  ننتقل إىل  ب ي
 موسم اهلجـرة إىل  (ته  ي نسمع منه ردود أفعاله حول قرار منع روا        ..صاحل

  .ةي اجلامعات السودان أن تدرس يفيف) الشمال
 

ع أن أقوله هـو اإلحـساس بالدهـشة مث          يما أستط كل  : ب صاحل يقول الط ي
 عاما منذ أن نشر نياآلن أكثر من ثالث أن هذا العمل له  سببها الدهشة..احلزن
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 يفى اللغات الكـرب ع يها مجي، مبا ف ةين لغة عامل  ية وترجم حنو عشر   يباللغة العرب 
 جعل  هؤالء األخوة فجـأة        ي، فما السبب الذ    وكتبت عنه دراسات   ..العامل
 أن  عـين ي، واحلزن سببه أن هـذا        اجلامعات درس يف ي الئق ألن    ريدونه غ جي

 ..ة حكمة يها أ يفة عاقلة   يتخذون قرارات منطق  ي السودان اآلن ال      يف نياملسئول
ـ يهل وزن اختذوا هذا القرار، وأنا ال أعلم من هم         يأن الذ  عينيوهذا   م ير التعل
، تؤكـد   ةيريقة هـست  يتصرفون بطر ي هؤالء     -ر اإلعالم   ي هل هو وز   العايل

 دولة مل تعد تتصرف  حبسب       ي، فه نودان اآل العامل عن الس   الصورة املنفرة يف  
 - أن هذا العمل     ىوأنا أر  .. تتصرف ا الدول العاقلة    األصول والقواعد اليت  

 ، تؤكـد صـورة يف     هلا   ضمن أعمال ال معىن    -منع الكتب وإحراق الكتب     
ست واثقة من نفسها وتذكر الناس      يأذهان العامل بأن هذه النظم نظم هشة ول       

  ."ن والكتابي الكتب وأحرقوا وأرهبوا املفكر منعوانية حيبالفترة الناز
 

ب جـاء رد فعلـه      يهذا األد على  نما كان حاداً    يوهكذا فإن الضرر ح   
 ..اسةي معركة الـس   يف  ب شاء أو أىب   يدخل األد ي، وكان البد أن     بنفس احلدة 

ـ  ولكن هل كان هذا احلال هو نفسه مع  الط          ..قول كلمته الفصل  يوأن   ب ي
 نـضم إىل  يب الصاحل مل    ي، فالط عة احلال ي ال بطب  ..؟..زمن ماٍض ما   الصاحل يف 

ـ  وقو ةتمتع بعالقات واسع  يمع أنه كان     ياسي حزب س  يأ ة مـع أغلـب     ي
 ،"سك بالعصا من الوسـط    مي"قول املثل   ي كما   ي وبق ..يني السودان ينياسيالس

، وهذه العالقات له  مةيعالقات مح  منهم له    ني املتطرف ينيساري ال ينياسيفمع الس 
كن أن نفهم   ميف  ي ولكن ك  ..نيميالى   أقص ة يف يوطنى  وقو  ينيسايمثلها مع س  
اته يات ح ي بدا إىلأخرى  اسة  قبل أن نعود معه مرة        يب صاحل بالس  يعالقة الط 

 .هذا اجلانبعلى  الضوء يلنلق
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 ومنـذ   الواقع أنـين   "،" الشمال موسم اهلجرة إىل  "ذكر صاحب   ي
 تلك الفترة   كن يف ي، رغم أن ذلك مل      بة ابتعدت عن التحز   ياملرحلة الثانو 
ـ الثانو) دناي س يواد( مدرسة   فعندما كنا ندرس يف    أمراً سهالً  ة كـان   ي
  كنت آنذاك أقوم     ينيواإلسالم  ينيوعي الش نيبأشده  على  نحصر  يالصراع  

 ياسيالـس   نا باملعىن يمتد لست   ، لكين نيالدعلى  ، وأحافظ   بأداء الفرائض 
 ،ينيوعي والـش  ينيتماعات اإلسالم  للكلمة كنت أحضر اج    يدلوجيواأل
الوقت نفـسه أنفـر مـن        ، ويف ةيات األدب ي اجلمع ث يف ياحلد  ل إىل يوأم

طالب  " من الطالب أنين    أقراين ىة واالنطباع السائد لد   ياسياملناظرات الس 
  ."ةيهتمامات أدبا، له شاطر

 
 عـود إىل  ية وهـو    ريث كث يب الصاحل من خالل أحاد    يذكر الط يو

، كن متحمساً هلا  ي ومل   ..نيكونا متوافق ياسة مل   ي والس بأنهمرحلة الشباب   
 مع جمموعات مـن     يلتقينما كان   يام  اجلامعة ح   ي السودان وخالل أ   يفف

مسـاع   يفستمر  ي من باب االطالع ال االنتماء فإنه ال         ينياسيالطالب الس 
 :نقاشام
 ..دةياء عد ين اجلامعة نتذاكر حول أش    يادي م كنا نفترش األرض يف   "
، فقـد تركتـهم      وبعد فترة مل أعد أجالسهم     .. واألفكار ى الرؤ ونتبادل
 ."يلي حال سبت إىليومض
ـ نسلخ مـن أ   ياً أن   ريا ساعدت كث  يطاني بر بدو أن هجرته إىل   يو      ة ي
كن يمل   ة اليت يش فضاًء واسعا من احلر    يعية مباشرة وأخذ    ياسيات س ريتأث
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أنـا أحـب   : "لـده اً مع ب  يميا ومح ي وف يغرب أنه بق  .. لم ا حيتوقعها أو   ي
  كما أقول  دائما لألمـة يف       ي ووالئ ..عة احلال   يداً بطب يالسودان حباً شد  

وواضـح أن آراء    ،  ي وهـذا التـزام أبـد      ..ةميورا الدائمة املستد  ريص
ـ رية وهم   ياسيللظروف والتقلبات الس  تبعا    تتبدل ينياسيالس دون مـن   ي

، يريعفر النم ج، وهذه مسألة متعبة، وأقرب مثال       تبدل معهم ياملفكر أن   
  مث حتـول إىل    .. مثله ينياشتراكع  يكون اجلم يا فأراد أن    يفقد كان اشتراك  

، وطلب مسلم متشدد ، وفجأة حتول إىل شاكلتهعلى  ع    ي وأراد اجلم  ربايليل
 ..دةي تناقضات  شد    لذلك أدخل من عمل معه يف      ..تأسلموايممن معه أن    

دا عن  يبعلوا معه البقاء    ن عم يالذ  نيمن األفضل لفئة املثقف   وأعتقد أنه كان    
 ."ة واألهواء املتناقضةيهذه التقلبات املزاج

وقع نفسه  ي فإنه   يدري  أو ال  يدريب صاحل   يواحلال كذلك فإن الط   
ـ يس س ية األمر بأنه ل   ي ا صرح حىت ي ىبقي مأزق آخر عندما     يف   يف ..اياس
ته فإن اجلانـب    يتحدث عن أعماله وروا   ي الوقت ذاته عندما      أنه يف  نيح
ـ ، وهنا تكون لبنة التناقض لد     ثهي أحاد ضر يف حي هو أول ما     ياسيالس  ..هي

ته وموقفـه   يوضح رؤ يقول كلمته و  يخاصة وهو قد أصبح بعمر البد أن        
عج بالتحركات واألحـزاب    يه وطنه السودان    ي زمن صار ف    يف يدلوجياأل

دور وموقع سـواء أكـان      على   تبحث كل منها     ة اليت ياسيواألنشطة الس 
نـوه هـذا   ي مثال أن يكفيس  ي ول ..ا أو صوجلان احلكم   ياسيا أو س  يخيتار
أخرى اناً مع   يوقع ب ي، و ة أو تلك  ياسيعن اعتزازه ذه احلركة الس    ب  ياألد

 انات اليت يه من  الب   ريأو غ ١٩٩٤عام  ) إعالن قرطاج ( كما حصل مثال يف   
  .ة خمتلفةياسي سىتصدرها قو
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 أوروبـا   كتاب يف ا  بالنسبة  لألدباء وال     يعيبدو طب يولعل هذا األمر    
له نزعـة   ب  يتوافق مع أد  ي ال    العريب ياسيل الس يالتشك د أن ي ب ..والغرب

ة ي لوجاء ذلك مع زاوحىتة األحزاب واالجتاهات يالئمها مع غالب  ية  يقيتوف
جتمعـاً   يساريب أو كاتب    يضر أد حي الغرب مثالً     يف ..ةياإلعالن والدعا 

م ي والبد أن نق   ..أخرى يني أحا صل يف حي والعكس   ..ةينيميمه منظمات   يتق
ل ي مع  تـشك    يدا عن الوطن واالرتباط االجتماع    يش بع يبأن اهلجرة والع  

بة يتركعلى   كلها بظالهلا    ىلة سوف تلق  يست قل ي آخر لسنوات ل   ياجتماع
ب يمل مواصفات الط  حي يب املهاجر والذ  ي، وجتعل هذا األد   األدب العريب 
ضع هلا  خي ود اليت يضع للق خي  وال ..اته جبرأة واضحة  يارس ح ميدا  يصاحل حتد 
  . داخل السودانالكاتب يف

 

ش والعمل واالرتباط   يمن الع لة  يلقد ساعدت السنوات الطو   .. أجل
ـ بالنسبة للط أخرى  ة  يا أو فرنسا أو بلدان عرب     يطاني بر  يف ياالجتماع ب ي
 هذا ألنه   .. عامل خمتلف أعطاه نتائج خمتلفة     ش يف يعيعترب نفسه   يصاحل أن   

متنوعة أعطته فرصاً   ة  ي مؤثرات فكر  إىلاألوىل  شبابه  تعرض ومنذ سنوات    
 - أنه   ري غ ..ةي منها وطنه وبكل حر     عاىن ا اليت ية ملناقشة كل القضا   يقيحق

 وهكذا ومثلمـا تعـددت      ..ياسي التزام س  ياً عن أ  ي نائ ي بق -الكاتب  
ه من  ي خلعت عل  ة فقد تعددت تلك الصفات اليت     ياسيواختلطت رؤاه الس  
ـ مل  اً  ياً قطر ي فالبعض اعتربه كاتباً سودان    ..نيديدقبل نقاد وأدباء  ع     رج خي
 وعاش  ،اهللا بالد   ا يف ريجال كث  ة  أبدا مع أنه    ية السودان يمن ثوب الشخص  

قال كاتباً   يول  ي رغم كل ما ق    ىبقيوآخرون قالوا إنه س   الغرب   يفسنوات  
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وتلك معضلة لن  نـصل       يقيفرإآخر وصفوه بأنه كاتب      وبعض   ..اًيعرب
ال أنكـر أننـا حنـن       "،  ب صـاحل  يقوله الط يال من خالل ما     إ حلها   إىل

 على تدل  الن  عرب، ورمبا سحنتنا ومساتنا ، حن وضع خاص يفينيالسودان
 ..ة اللغة من أعرب العرب    ية ومن ناح  ية الوجدان ي ولكننا من الناح   ..ذلك

وبعـضنا  ثبت عروبته   ي أن    كأمنا هو  باستمرار مضطر إىل       العريب السوداين
 ولكن أنا أؤمـن  بـأن        ،"ةي داه ني ست يف"قول  يوالبعض اآلخر   ل هذا   مي

..  أو اعترافه بعروبتـك    أحدهم لك أنت عريب     من قول     العروبة ال تأيت  
 يفهاً  يالعروبة ناد ام إذا كانت    ي هذه األ   ويف ..ىبعروبتك وكف أنت تشعر   

 النوبة  يفمي، التراث القدأخرىنا مصادر  ي ولكن  لد..اً  جذاباًيست ناديل
 اجلنـوب    ويف ..ايقيفرإ غرب    عرب السودان أناس أقرب  إيل      ، ويف ثالًم

ـ    ..ايقيفرإ أواسط غرب    مجاعات أقرب إىل   ـ  ت ى فالـسودان ملتق ارات ي
فهل كانـت   "ا  نشبه  أحد    العرب ال  ني ولعلنا ب  ..ة جداً ريوتفاعالت  كث  

قة  متاما مع مـا      ب صاحل متواف  ية الط ي عقل يفش  يتع ة اليت يدلوجية األ يالرؤ
ـ  الت ىملتقة، تتجمع عندها    يفسائية  فس  يرؤ ي أ ..ه هو عن بلده   قال ارات ي

  ؟..والتفاعالت
 

 ينيستقبلها  عموم  السودان    ياته وكتاباته     يع روا ي مج بالتايلمما جعل   
كـون هـذا    ي وهل   .. ينيميو يساري  ني، ب وجنويب  مشايل نيفرق ب  دون
 ية حتتـو  اسيالـس (قلب املعادلة القائلـة     يب قد استطاع حبق  أن       ياألد

قدم حال وسطا هو العـودة      ياسة ل ياً للس يكون اإلبداع حمتو  ي ل ..)اإلبداع
 تطـابق مفهـوم     ..د القادم من الشمال   يللجذور لكن مع استقبال اجلد    
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ب صاحل   ين اجتمعت متاما وتطابقت عند الط     ياسة ولكن أ  ياإلبداع مع الس  
 ألنين هذا     ..كون ذلك قد حصل   يقد  " :اسةية الس ية اإلبداع مع قض   يقض

سبت هذه  ١٩٦٧حرب  ل  ي ظهرت قب  واليت" موسم اهلجرة "عندما  كتبت    
 الـشرق    نينما كان الصراع حاداً ب    ي، ح ةمياهلز ما بعد    - زمخا   -ة  يالروا

 إن كانت تعرب عـن      ي العامل، وال أدر   ضا يف ية أ ي وذاعت الروا  ..والغرب
 هـا ي لكـن ف   .. العامل العريب  الظروف املوجودة يف  ى  ة تتعد يحالة وجود 

 سـواء   ئأقرب مناالً للقار   ى من هذا املنح   ي، وه د  عنصر اإلثارة   يبالتأك
ها أحداث مشوقة ية وفيقرأ الرواي املهم أنه ..فهميد  قوله أم مل    يفهم ما أر  

  ·"وقتل  وحماكمات
 

 لندن وكنت   كتبتها يف " نيعرس الز "ة  يروا: ب الصاحل يقول الط يو
ـ و عامل القر   فقدته  وه   يها بالعامل الذ  ي ف يد أن أحتف  يأر  ..ةية الـسودان  ي

 احلفـالت    يف غيني فهو   ..عرف بعد   ي مل     ي الذ ووقتها كنت مثل املغين   
ـ   يوال أل ة ال لغرض  الشهرة      ي كتبت هذه الروا   ، لذا فإين  اخلاصة ء ي  ش

ـ ضو الب ( يف..ن أحبهميالذ الناس   إىل  صويت صليأن  آخر، بل رد     ) تي
وأصل ه  خي وتار مع السوداين بة ات ي ترك بدأت أغوص  أعمق يف    ) وديمر(و
، ومنذ أن كتبت  قـصة       ةياً  منذ البدا   ي وأرجو أال أكون مدع    ..داخله  إىل
ـ أحببت أن أخلق  عاملاً ملحم) نومة حاملة (ة امسها   ريقص ـ ثولوجياً مي  ..اًي

، فقـد   ام حمبوبة ي تلك األ  مل تكن يف   ةيثولوجياملة  يوأظن أن الكتابة امللحم   
دون أدبـاً   يري، والناس     ة وصراعات ياسيكان الظرف حافالً مبشاكل  س     

 وأنا  ..ةيات ملحم ي شخص ة إىل يالقر أحببت أن أحول  أهل هذه        ..مباشراً
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ـ  "ةاذياإلل"ات  يشخصدائماً  أقول إن        نيات  املـزارع   ي كشخـص  ي ه
  . مكان من العامل العريبي أ أو يف الشمال السوداينن يفياملوجود
  
 

 ..نة والـسلطة  يمها املد   نيتيسي رئ نيتيانا إن عندنا قض   يوأنا أقول أح  
 ياسي والـس  يجتماعث الصراع اال  يح) تيضو الب (ة  ي روا هذا واضح يف  

نة وشاه هو ي املدي فبندر ه..نة وامللك يثل املد مي) بندرشاه ( حىت ..اليلألج
ـ ك.. ي احلضار  مدنا باملعىن  نبينف  ي ك ية ه ي فاإلشكال ،امللك  ف نـبين  ي

اإلبداع مـع    مفهوم   يابق عند  هنا تط  ..ةياسية س ي إشكال ي ه ..اإلنسان
ة مثـل  يمدن حـضار نا ي كانت لد ي املاض يف..  من يتوحي من   ..اسةيالس

وم فما هو عندنا عبارة     ي أما ال  ..هاريبغداد ودمشق والقاهرة  ومراكش وغ     
شون يعي أناس   .. مكان ما  سكنون يف ي، أناس   ياحلضار  مات باملعىن يعن خم 
 امللك  -مشكلة السلطان   ضا  ي عندنا أ  ..ةيأنقاض هذه املدن احلضار   على  
 .. املـأمون  ..دهي  نر  يد الذ ي هارون الرش  -ده  ألنفسنا من هو      ي نر يالذ

، وأنا أحب دائما أن أدخل العمل     أساس العمل  يهة  ي هذه اجلدل  ..املعتصم
ـ ضو الب  ( يف ..تركه مفتوحا يرفضه أو   يقره العمل  أو     يبافتراض قد     )تي

  .الياإلحساس بصراع األججتد هذا ) وديمر(و
 

ه ينـسم  السودان بدأ مع مـا    يف ي اإلسالم نا العريب خيأضف أن تار  
 با يف يتقر نشأت    اليت - السلطنة الزرقاء    -انا  يسموا أح يو) الفنج(بدولة  

ام ي ق نياملؤرخ إذ وجد بعض     ..ها العرب من األندلس   ي خرج  ف   الفترة اليت 
زاء عـن   ألرض الشاسعة نوعا من الع    ا هذه   ة يف ريكبة  ية إسالم يدولة عرب 
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طـون أنفـسهم    يحين  يريهذه الدولة مستن  اع األندلس، وكان حكام     يض
 . لذلك جاء هلا علماء من بالد الشام ومصر واملغرب وبغداد..بالعلماء

 مث  .. أن جاء احلكم العثمـاين      السودان إىل  استمرت هذه الدولة يف   
 جانب تنـوع      إىل .. هذه التنوعات  ..احلكم الوطين عده   وب ..زيلجاء اإلجن 

 ال  انا أشعر بـأنين   يأح ، لكين البلد واتساع رقعته، شكلت مادة لعمل ما      
طر خيدون  يمله أناس عد  حيب أن   جي ي حتمل العبء الذ   على  أملك القدرة   

ـ ، فهنالك  طبقات متراكمة وعل     يضا أن أكتب  كعامل أثر     يأ يل ك أن  ي
 ذلك وحتـاول أن  ري وغ.. هنا وقصعة هناك  إناء خزيف  على  حتضر  لتعثر    

 .ة للمكانيطة فنيخر حماولة لرسم  صورة يفترسم
  

  وا��23�	يا���2
           
 أواجهـه   أكثر حتـدٍ  : "قوليواجهه كمبدع   ي ي الذ يوعن التحد   

لو كنت  : " لساا وتقول  ، أشعر أا خترج يل    ضاءي الصفحات الب  تمثل يف ي
 البحـث   ري للكتابة غ  دفعيني ي أن الذ  ى الغالب أر  ، وأنا يف  "كتبينارجالً  
ـ  فهذا   يختمار جتربة ما داخل   الراحة والدفء هو    عن ا   للكتابـة  ستفزيني
 "يالرجل القربص " قصة   ، وهذا حدث يف   الورقعلى   أفرغه    حيت رهقينيو

، اً عن اختمار جتربـة    ري فقد كانتا تعب   ،"الشمال  موسم اهلجرة إىل  "ة  يوروا
د يلها من دون التق   ي تفاص ، وبعد ذلك أبدأ يف    ةية الروا يودائماً ما أحدد بدا   

،  صـنع مـسارها    ة يف ي أترك هلا احلر   ات واليت يخبطوط خاصة بالشخص  
ـ  ، والغوص يف  قةيقراءات عم   وبعض األعمال حتتاج إىل    ة يل شـعب  ي تفاص

  ."نيعرس الز"ة مثل يوأسطور
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الكتابة : قولي .. مسألة الكتابة  ضاً يف ي مدهش أ  يب صاحل رأ  يوللط
 هنـاك القـراءة     اة،ي احل  يف يءست كل ش  ي، فالكتابة ل  عمل أكرهه بشدة  

، وماذا  ة عذاب متصلة  ي عمل ي، أما الكتابة فه   ة ممتعة رياء كث ي، وأش والسفر
" يتوفـسك ير"و "يتولستو"اة؟، لقد جاء    ي احل كن أن تفعل الكتابة يف    مي
  ."يا كما هيمها مث ذهبوا وال زالت الدنريوغ

 

بة تقع حتت ضغوط    لمح أن الكتا  يته  يب وسخر يواملتابع لكالم الط  
ـ  : "بيقول الطي ..ةي الكاتب والروا  يعاىن منها  تعـرض  ي يالـنص الروائ

 رقابة - كما قلنا - فهناك ،عاً من خارجه  ي مج ود تأيت يلعقبات وضغوط وق  
ـ ، وهـو مـا      يدات دائمة بالسجن والنف   ي، وهناك د  مكثفة   إىل يؤدي
ـ  قدم يف ي الكاتب ف  ىة لد يإشكال ها وحمـاوالت   نصوصه جتربـة مواجهت

 ف يف ي ظهور اجتاهـات تـصن      إىل ىو ما أد  ، وه اخلالص والتحرر منها  
  .مهاري وغىة املنفية السجن ورواية مثل روايالروا

  

 ؟ة اآلنية العربيمك للرواييوما تق:  قلت-
تها، خالفاً  ية هو ية اآلن أصبحت أكثر وضوحاً من ناح      ية العرب يالروا: قال

خ والنـاس   ي املكان والتار  ة يف ي، فهناك حبث عن خصوص    للفترات السابقة 
 ية قادرة أكثر مـن أ     ي، وأظن أن الروا    الراهن االحتكاك واملأزق العريب  و

تها من ي، إا تستمد هوةية العربية اهلويرسم خصوصعلى   آخر   جنس أديب 
ؤمنون بإقامة عالقات   ين  ي، وأنا من ضمن الناس الذ     ينيتناوهلا للناس املنس  

، فكلما  ةيلروائ املختلفة من أجل إثراء التجربة ا      ريقة جداً بوسائل التعب   يوث
  .ضاًينما والشعر أي وبالسيلي االهتمام بالفن التشكينبغيأمكن 



١٠٥ 
 

ـ  قسمه األكرب من وجهة نظر الطزال متلعثما يفيأما النقد فال     : بي
 الغـرب   تنتج يف ات اليت ياً أنه من خالل احتكاك الناقد بالنظر      يوز نظر جي"

ستطع يف مل   ، لكن لألس  نة لقراءة العمل  يب مع يم وأسال يقد اكتسب مفاه  
، تـه اخلاصـة   يقم ببنـاء نظر   ي، ومل   ه اخلاصة يريبلور لنفسه معا  يالنقد أن   
 تار األعمال الـيت   خي،  نةية مع ينتهج مدرسة نقد  يناقداً  اناً  ي أح ى نر وبالتايل

، وبرغبة  العمل بنفس مفتوحة  على  ، أكثر منه إقباالً     يتناسب منهجه النقد  
األسس اخلاصة   ة إقامة يمكانح له إ  يتي ياالكتشاف والتفوق والتعامل الذ   

ـ  اخلـاص بالروا   ي للمشهد النقد  ، لذلك أمتىن  من خالل العمل ذاته    ة أن  ي
  ." للقارئيقيكون املرشد احلقيكتمل وي

 

Fا�
�	 آ-�3ة� 
  

اسة تفسد اإلبداع فإن ذلك ال      ي أن الس  ىريب صاحل   يوإذا كان الط  
ـ ية لكنه   ياسياسة أو بالقراءات الس   ي بالس  معين ري أنه غ  عيني اسة يرأ الـس  ق

، يومي ال ىاملستوعلى  س  ياسة ل يأحب قراءة الس  " :قولي، و بصفتها فكرة 
، هناك كتاب عندما أقرأ هلم أشعر أم        اسة بصفتها فكرة  ي الس لكن أقرأ يف  

فرون طبقات رمبا حي، فرون مثل علماء اآلثار حي، و نيقة املؤرخ يكتبون بطر ي
 منهم الكاتب   ضرينحي، و لون البناء كله  يتخيدون طوبة أو قطعة رخام ف     جي

، تاب عن عبـد الناصـر      كتب أحسن ك   يتفنر الذ ي روبرت س  يزياإلجنل
" جورج كنان  "يكيواألمر" بمانيل "يزي، والكاتب اإلجنل  "ناصر"كتاب  

 .ضاًيأ" ليرودينتان يفر"، ويام كندياً أريوكان سف
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 قرأت له كل ما كتـب  ..كلي ه نيومن الكتاب العرب حممد حسن    
، قرأت له كتابا عن عالقة مصر        أصبح مؤرخاً  كلي، ه  والعريب يزيباإلجنل

 عالقة  ت يف يف ورط عبد الناصر السوف    يه ك يشرح ف ي.. يتيباالحتاد السوف 
  .كاً ملصري أن أصبحت شرمع مصر إىل

  

ة فما داللة   ي أعمالك األدب  املوت له حضور طاغ يف    : ب صاحل ي قلت للط  -
  ؟ ي والشخصي اإلبداعىاملستوعلى هذا 

 

 قـدرة   ، وهم أكثر مين    فهذا ما تناوله النقاد    ي اإلبداع ىاملستو على: قال
 تناول داللة   ي، والدكتور عبد الرمحن اخلاجن     هذا املوضوع  ث يف ياحلدعلى  

، وعاجل  "الشمال  موسم اهلجرة إىل  "، و "بندر شاه " مها    يل ني عمل املوت يف 
ـ  وهو مـوت آمث      ىحمور موت األنث  : نياملوت من خالل حمور     رتبط يف ي

 وحمور مـوت    ..ئةيلو من عنف أو خط    خيزة اجلنس، وال    يه بغر ي معان أكثر
ة يلو من تـضح   خي، وال   اء والسمو يرتبط بالكرب يل  ي، وهو موت نب   الرجل

  .ونكران الذات
 

ة بعـد كـل     يهل هناك داللة ما أو مدخل آخر ألعمالك األدب        : قلت -
 ؟  وضعها النقاد عنكاألطروحات اليت

 

 أن  كون الناس أحراراً يف   ي،  ايرء هذه الدن  ودع امل ي بعدما   يلست أدر : قال
رونـه ذا   ي، إن كانوا     فعلته يل الذ ي القل يء هذا الش  دون يف يريقولوا ما   ي
، رمبا كان ذلك أحسن  حدث الحقاً يمة أو ال، وأنا بالطبع ال أهتم مبا س        يق

د أن أفهم ما    ي، أر  التعرف واالستطالع  دة يف ي رغبة شد  ي، ولد يما عند 
 ..هـا ي أحب أن أتعرف عل     مكتبيت مة يف يلعقول العظ  هذه ا  ..دور حويل ي
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ها عبارة عن عقل    ي وأقول إن كل كتاب ف     يتي ب  يف  مكتبيت اناً أنظر إىل  يأح
ـ  أر.. مما عاشه ابن آدم وفكر بهيء، وشني الدفت نية ب يث وشخص يحد د ي

اً وسط العقـول    ريزاً صغ ي ح ي، وإذا ما وجدت لنفس    أن أعرف وأستطلع  
   . ذلكعنييني وإن مل أجد فال ،د جداًيمة فهذا جيالعظ

 

  :لسان أبطال رواياتهعلى قال الطيب صاحل 
 

؟ ترفـق   ؟ أما كفاك وكفـاين     هذا البعاد   تبعد عين  يا أخ يوملاذا  "
 نيها مـن احملـب    ينك قد تبوأت رتبة قلّ من وصل إل       إ ف يبيا حب يبنفسك  
  ؟" أركض فال أكاد أحلق بغبارك، وإنيننياخلاشع

 ٨٥ود صية مريروا
  

 أكلها معنا أول    دة اليت ي، دفع بروحه مثن العص    تي اهللا ضوالب  رحم"
 ولد بعد موتـه     يالذى  سي، لوال ابنه ع    كاحللم وكأنه ما كان    ى، مض ومي

، فإذا هو   هينيع  ت وننظر إىل  ي ضوالب ى وجهه فال نر   بثالثة أشهر ننظر إىل   
 "ت اخلالق الناطقيضوالب

 ١٠٤بندر شاه  ص 
  

ثما كـان فـال     يح بامسها ح  يصي و ن بذكر الفتاة  يلهج لسان الز  يو"
د فارس من   يون أن تنتبه وما تلبث      يتلبث اآلذان أن ترهف وما تلبث الع      

ن فتجده  يقام العرس تفتش عن الز    ي  نيد الفتاة وح  ي، وتأخذ   نهم أن متتد  يب
 ي نصف الـساحة عـار     ار باملاء أو واقفا يف    يأل القلل واألز  ميإما مسخرا   
عـابثهن  ي املطبخ    النساء يف  ني أو ب  ،كسر به احلطب  يده فأس   ي الصدر يف 
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ـ فتـأ   يأل ا فمه مـا      مينه من آن آلخر قطعا من الطعام        يعطيو ضحك ي
 ."أخرىق احلمار وتبدأ قصة حب ي تشبه ضحكته اليت

 ٣١ن ص يعرس الز
  

ا يقيفرإ ة يف يأن مهمتنا احلضار  على   مثال   ريد خ يا مستر سع  يأنت  "
 كأنـك   فكي تثق  بذلناها يف  يت، فأنت بعد كل اهودات ال     ىة اجلدو ميعد

   .خترج من الغابة ألول مرة
 موسم اهلجرة للشمال

  

وما شفت حنانا مثل حنان تلك      ،  ت حبا مثل حب تلك األم     يما رأ 
، وم احلـساب  ي، و نضبي صرت مثل نبع ال       باحملبة حىت  ، مألت قليب  األم
 صالم وزكـام    نيلي، شا  العزة واجلالل  ي ذ يدي  نيقف اخللق ب  يوم  ي

ـ : امهم، وهجودهم وسجودهم، سوف أقول يم وص وحجه ا صـاحب  ي
، ولد حـواء بنـت      ، الطاهر ولد بالل   نياجلالل واجلربوت، عبدك املسك   

ـ     اجلراب، مقطع األسباب   ك خايل يدي  نيقف ب ي،  يبيالعر ء ي، ما عنده ش
   ". احملبةيزان عدلك سوي مضعه يفي

 ٦٦ود ص يمر
  

نك اخترت جدك   أود  يا مر ي، أنت ال أحد     ءيود  أنت ال ش    يا مر ي"
، اين أهل الدن  ي مواز وجدك اختار جدك وجدك اختارك ألنكما أرجح يف       

، زان العدل، لقد أحب بـال ملـل       ي م وأبوك أرجح منك ومن جدك يف     
على ، وفارق   سفرعلى  ، وأقام   سو الطائر حي، وحسا كما     بال أمل  يوأعط



١٠٩ 
 

 على، حلم أحالم الضعفاء، وتزود من زاد الفقراء ، وراودته نفسه            عجل
 ."اةي ملا نادته احل..ةاي، وملا نادته احلاد فزجرها

 ٨٨ود صيمر
  

ا ي والدوسـونتار  يا حرقت جلـد   ي واملالر ذباب البقر أكل رقبيت   "
رمحكم اهللا هـؤالء قـوم ال       ي لوا عثريت ي أق - ي أحشائ غرست أسناا يف  

  ."يري وال بواعظ غحاجة هلم يب
  ٣٦ ص "دومة ود حامد" يالواعظ ق
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  ·· ديق الكاتبالص        

 نبع الصفا والمودة والحكمة
  

  إبراهيم الصلحي
  

لسان الطاهر ود الرواسي أحـد      على  يقول الطيب صاحل،    
اإلنـسان يـا    "ي حميميد   ، للراو "مريود"أشخاصه يف قصة    

:  احلياة يا حميميد ما فيها غـري حـاجتني اثنـتني           ..حميميد
 ما تقول يل ال حـسب وال نـسب وال           ..الصداقة واحملبة 

 ابن آدم إذ كان ترك الدنيا، وعنده ثقة إنسان واحد           ..مال
 عز وجل أكرمين باحليل، أنعـم       يكون كسبان، وأنا املوىل   
حمجوب وحب فاطمة بت    صداقة  : عيب بدل النعمة نعمتني   

  ."جرب الدار
 

فـم الطيـب    على  احملبة كلمة طيبة جامعة، كثريا ما مسعتها تتردد              
 ال يلقيها يف كالمه جزافًا، إذ هي ديدن حياته،          ىصاحل، وهي كلمة كرب   

 لب شخصه وأدبه عرب     ويف اعتقادي أا املدخل احلقيقي النافذ مباشرة إىل       
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مة أصلها ثابت يف األرض وفرعها يعـانق        عنها كثريا يف كل ما كتب كل      
 .اهلواء واإلنسان والسماء

والطيب قد أحب األرض والناس عن معرفة أكيدة حباهلم وأحواهلم          
بشري حممـد   /  يقول ذا الصدد أخوه موالنا     .فكانت له احملبة يف القلوب    

        ظمة ملن اصاحل، قاضي احملكمة العليا يف السودان، واملستشار القانوين حالي
كنا حني يعود الطيب مـن      : "يف دولة قطر  اخلليج لالستشارات الصناعية    

ظهـر محـار    علـى   سفر له، وتلمحه جارة لنا قادما من مرفأ الباخرة،          
 البشارة  ..البشارة: " بيتنا قائلة لوالدتنا   كالعادة، تسبق مقدمه مهرولة إىل    

يت وبينما كنت آ  : " ويضيف موالنا بشر ضاحكًا    ،" ولدك جاء  ..يا عائشة 
أنا لزيارة األهل يف القرية، وقد كنت كثري التردد عليهم بني حني وآخر،             
خصوصا أيام اإلجازات، وأقوم حبل مشكلة من كانت لديـه مـشكلة،            

كتابة الرسائل ملن كان ال يفك اخلط منهم،  لكن كما تعلم            على  عالوة  
ونة بشيء من التحقق مبا يتطلبه الوضع، ولرمبا كان بشيء من الدقة واخلش           

وقـد  " تتوكدين"حني تلمحين تلك اجلارة  و    : " ويضيف" اليت تعهدها يف  
ظن على  كادت أن رول لنيل حق البشارة من والدتنا، رمحة اهللا عليها،            

أخي الطيـب، تكتفـي     ظهر احلمار من مرفأ الباخرة هو       على  أن القادم   
  ." الطيبالناده بشري، مو .. هي بس: "بقوهلا

 

ق األصغر للطيب صاحل، رجل شهم وشـاعر         بشري الشقي  :وموالنا
ملهم عامل باهللا، الزمته سنوات عدة بالدوحة، وال أكاد أفارق جملـسه،            

ما انفردنا إال ودار احلديث بيننا       ي أهل العلم والتقو   يوداره العامرة ملتق  
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عن ذكريات البلد وأحواله يف ماضيه وحاضره وما انفـض جملـسنا إال             
 . له باخلريوذكرنا أخاه الطيب، ودعونا

كثري من تفاصيل أحوال بلدم الـيت نـشأ يف          على  وذا وقفت   
ربوعها وظروف احلياة فيها، بني ر وزرع وضرع وقـصص وأشـعار            
وأهازيج يرويها موالنا بشري، وقد حوت ذاكرته الكثري والعديد منـها،           

 تكونت لدي حصيلة وصورة واضحة املعـامل لبلـدم يف مشـال             حيت
فيها من أناس أهل بلد، ووافدين عليهم من عرب صحاري          السودان، مبا   

مشال دارفور وكردفان، وأوالد ريف نزحوا من صعيد مصر، وغريهم من           
بقايا عهد اقتصادي قدمي حترروا منه منذ زمن، وما اكتنف حيام مـن             

  .قول وعمل
 

التقيت الطيب ألول مرة أثناء فترة الدراسة يف املرحلة الثانوية بـأم            
، أيـام  ١٩٤٥ وادي سيدنا يف اية عـام     بل انتقال مدرستنا إيل   درمان ق 

أساس منط بريطـاين    على  كان التعليم يف تلك املرحلة يف السودان يقوم         
حبت، تأهيالً للتشرب بنمط حياة املستعمر وخدمة ألغراضه، إذ كانـت           

 غري ما ألفناه يف املرحلتني السابقتني االبتدائيـة       على  وترية احلياة املدرسية    
واملتوسطة، فكانت مجيع العلوم تدرس باللغة اإلجنليزية ما عـدا الـدين            

تدريسهما على  واللغة العربية، ولو كانوا قد وجدوا إليهما سبيالً ملا أبقوا           
 واهلدف يف الغالب األعم كان خللق اجليل املـسخ          .لنا بلغتنا العربية األم   

ي بالغرض ولعل هذا    إرادم بقدر حمدود من العلم مبا يف      : الذي يعمل وفق  
 . تباين يف األخذ والعطاء إىلىاتباعه، هو الذي أد على  الوضع الذي دأبوا    
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نشأت عنه بطبيعة احلال روح التمرد مع منو وتزايد الشعور الوطين الطاغي 
 .ضد املستعمر، وضد ثقافته االستعمارية الدخيلة

ام  الصداقة بيين والطيب صاحل خالل السنة الرابعة ع        يوتوثقت عر 
 ، حني كنا ضمن فريق ضمنا حنن االثنني يف رحلة مدرسـية إىل            ١٩٤٨

جنوب السودان، مشلت أقاصي حدود املديرية االستوائية ومناطق متاسها         
  .مع كل من الكونغو وأوغندا

 

 يومنا هـذا،     وإىل ىومنذ تلك الفترة، وألكثر من نصف قرن مض       
مع مرور األيـام قـوة     وأواصر املودة بيننا حبل متني ال ينقطع، بل ازداد          

ومنع وحمبة، والطيب هو الود واحملبة بذاما، خلوق، ويف، بشوش دائـم            
، يتجاوزها  )إذا حلت ( يف ساعات الضيق     البشر، ندر أن تلقاه عابسا حىت     

  .الدوامعلى عادة برحابة صدر وابتسامة تعلو شفتيه 
 

ا  أواخر اخلمسينيات خايل الذهن مم     وللحقيقة أذكر أين كنت  وإىل     
رغم علمي سلفًا بأنه كـثري      ب من قدرات إبداعية يف الكتابة،        الطي ىلد

القراءة واسع االطالع كنت أجهل متاما أنه قاص متميز، لسرده القصصي           
نكهة خاصة، فريدة يف نوعها، تعبق بعبري اإلنسان يف صدق وصـفاء ال             

 يتحدث عن جمتمع القرية فيصف اإلنسان  رغم اخـتالف           .يشوبه كدر 
  .ئات والنشأة، بأنه اإلنسان نفسهالبي

 

  الطيب من طاقة إبداعية ال تضارع، إىل       ىكنت خايل الذهن مما لد    
الـيت كـان    " حـوار "أن وصلين كتاب من توفيق صايغ، صاحب جملة         
 حتضري رسـوم موعـة      يصدرها من بريوت وأنا يف اخلرطوم طالبا إىل       
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وال أذكـر   ،  "عرس الـزين  "، مث تصميم كتاب     "دومة ود حامد  "قصص  
نصوص تلك اموعـة القصـصية      على   وبإطالعي   .أيهما كان األسبق  

والروائية، ذهلت ومتلكين العجب أكل هذا يا طيب وأنت ال تذكر عنـه             
 !!شيئًا؟

الطيب كان وال يزال مثاالً حيا للتواضع اجلم، يؤثر ويقدم غـريه            
نفسه، تعود أن يعمل يف صمت  دون جلبه أو تبـاه جيلـب إليـه                على  
"  الشمال موسم اهلجرة إىل  " ويف هذا يقول عن أهله يف        .. صبور ..األنظار

تعلموا الصمت والصرب من    " إم أناس    ،)معربا يف حقيقة األمر عن نفسه     (
 جيـري   ، اإلله لألحياء  ، والنهر ر النيل، واهب احلياة عن      "النهر والشجر 
  .دون انقطاعسخاء ورخاء 

 

تحمل احلر والرياح واجلفاف،    والشجر النخيل املعطاء، يف صمت ي     
صامدا مشرعا جريده دائم اخلضرة شاخمًا يف إباء ومشم حنو عنان الـسماء          
رمزا دائما للقناعة وقوة الشكيمة واجللد ال يفارق خميلة الطيـب، وإليـه     

 .يستند جذعا كلما عاد
لـسان  علـى   يصف شعوره   "  الشمال موسم اهلجرة إيل  "يقول يف   

حساس إ"جده يف القرية كلما عاد إليها من سفر بأنه           لراوي، حلظه لقائه  
حني أعانقه أستنشق رائحته الفريـدة      : "يقول عن جده  " صاف بالعجب 

طفـل  اليت هي خليط من رائحة الضريح الكبري يف املقـربة، ورائحـة ال            
حنن مبقـاييس العـامل الـصناعي األورويب        : "، مث يترسل مضيفًا   "الرضيع

 كأنين نغمـة مـن      عانق جدي أحس بالغىن    ولكين حني أ   ،فالحون فقراء 
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دقات قلب الكون نفسه إنه ليس شجرة سنديان شاخمة وارفة الفروع يف            
 بل كـشجريات الـسيال يف       ،أرض منت عليها الطبيعة باملاء واخلصب     

صحاري السودان، مسيكة اللحي حادة األشواك تقهر املـوت ألـا ال            
  .تسرف يف احلياة وهذا وجه العجب

 

 طيب من قص ثر مبدع دقيق الوصف حلـال أهلنـا يف             هللا درك يا  
أن يقنع من حياته، وهـو      على  ربوع السودان حال اإلنسان الذي طبع       

راض عنها بالقليل العظيم الكبري يف معناه، أمر قد ال يتأيت فهمه وإدراكه             
 .ألهل الوفرة والرفاة

إنه عاش أصالً رغم الطاغون وااعات واحلروب       : "يقول عن جده  
 . أسنانه مجيعا يف فمـه     . وها هو ذا يقترب من عامه املائة       .اد احلكام وفس

 لكنه ينظر ما يف حلكـة       ،عيناه صغريتان باهتتان حتسب أما ال تريان      
  .الليل

 عظام وعروق وجلد وعضالت     ،ذاتهعلى  جسمه الضئيل ينكمش    
 وميشي يف غبش    ،وليس فيه واحدة من الشحم، يقفز فوق احلمار نشيطًا        

  ." اجلامع من بيته إيلالفجر
 

ويبدع الطيب يف استعراض القيم اتمعية اليت يتصف ا السوداين          
املسلم من تسامح وسعة صدر وتقبل لآلخر، إميانا منه بالقدر والقـضاء            

، ىلسان أهلنا يف مشال السودان بلغة عربية دارجة فـصح         على  يتحدث  
بط الوثيق بني اللهجـة     لرحمددة اللفظ واهلدف وهنا تربز ميزة الطيب يف ا        

 السامع العريب مزجيـا     ى، حبيث تكون لد   ىالدارجة بالعربية الفصح  احمللية  
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 فيه بعد تصويري تكاد تبصر فيـه        متناسقًا غري خمتل التوازن يكون للمعىن     
 وتلمـس  من خالل وقع الكلمات والتعابري اللفظية معامل هيئات املتحدث    

 اللهجة احمللية املتحدث ا،     ةيففيه مالمح وجهه وتعبريه، ناهيك عما تض      
  . يثري إطاره العامالنص من بالغة وحيوية دافقة، وغىنعلى 

 

ما دار يوم خرج إليهم من      " ضو البيت "واستمع إليه حني يصف يف      
النهر غريب أبيض البشرة أزرق العينني، جرحيا فاقدا للذاكرة تقبلوه عـن      

   .حه أرضا يفلحها شفي وأكرموا مثواه مبن حىت،طيب خاطر فرعوه
 

لعينني الذي  لسان حممود للرجل الغريب أخضر ا     على  يقول الطيب   
 نعيش حتت ستر املهـيمن      ىيا عبد اهللا حنن كما تر     ": "ضو البيت "أمسوه  

 لكن قلوبنا عامرة بالرضا قابلني بقسمتنا اليت        ،الديان، حياتنا كد وشطف   
علـى   ومتلزمني   قسمها اهللا لنا، نصلي فروضنا وحنفظ عروضنا متحزمني       

نوايب الزمن وصروف القدر، الكثري ال يبطرنا والقليل ال يقلقنا، حياتنـا            
 عنـدنا عملنـاه     إل" اللحد القليل    طريقها مرسوم ومعلوم من املهد إىل     

حقوق إنسان، وال أكلنا ربا وال سحتا، ناس        على  ، ما تعدينا    "بسواعدنا
فنا يظن إننـا    ل ما يعر  إسالم وقت السالم، وناس غضب وقت الغضب        
مثل شجر احلراز النابت    ضعاف، إذا نفخنا اهلواء يرمينا، لكن يف احلقيقة         

 وأنت يا عبد اهللا جيتنا من حيث ال ندري، كقضاء اهللا وقدره       ،يف احلقول 
 طالـب خـري     ..ابنا، ما نعلم أنت مني وقاصد وين      أبوعلى  ألقاك املوج   

 ما نقبل احلر والربد      مهما كان حنن قبلناك بني ظهرانينا زي       ،طالب شر أو
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واملوت واحلياة، تقيم معنا لك ما لنا وعليك ما علينا، وإذا كنت خري جتد              
  . كنت شر فاهللا حسبنا ونعم الوكيلعندنا كل خري، وإذا

تأمل قول حمجوب يف موضوع الدين، وهو إقرار صريح مبـا هـو             
يا ضو البيت حنن ناس مسلمني لكن ما عندنا تشدد يف موضـوع            ":واقع

 ولو كنا نعلم لك ملـة       ،لدين، كل نفس مبا كسبت، واهللا خمري يف عباده        ا
ملتك، أما وأنك ال تعرف أنت من أي دين، فإنه رأيـك            على  لتركناك  

ندخلك معنا ملة اإلسالم، حنن نكسب ثواب وأنت تنجو من غضب اهللا،            
ويسهل عليك التعامل مع ناس البلد إذا حبيت تستقر من ناحية الـزواج             

 ."والصهر
سنة اهللا  على  أن يزوجوه   " ضو البيت "حدث ذلك يوم طلب إليهم      

 ،ورسوله، فاحتفلوا يف تتابع سريع ويف يوم واحد ابتداء بسمايته مث ختانه           
 فتيات القرية اليت ارتضته     ىومن مث تزوجيه من فاطمة بت جرب الدار، إحد        

  .زوجا هلا
 

به التسامح وج هذا اإليقاع السريع لألحداث مبا يست    يشري الطيب إىل  
 ،"اليوم سوف تتالحم األجزاء فيصبح كل واحد أحدا       : "من التزام فيقول  

وهكذا يصور تتابع احلدث يف تطابق موجز، اختصارا للزمن كما حيدث           
 رغم ذلك فهذا أمر غري بعيد أو مبستغرب يف بلـد       ،عادة يف عامل األحالم   

احلياة مـن    أهلونا البساطة يف مجيع أمور       يكشمال السودان حيث يتوخ   
  .تعامل ومعاش، وتقبل اآلخر وكأنه منا ولنا، دون فرز
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وقد سبق يف ماضي حياتنا حني قدم آباؤنا من اجلزيرة العربية بادية            
 النيـل قـدميا     ىعرب البحر األمحر، حبثًا عن املاء والكأل، ومن طريق جمر         

 وحديثًا، ومن البوابة الغربية أخريا وليس آخرا، عـرب رمـال الـصحراء            
دون نساء فارتبطوا بأهل البلد معاشـا       ، رجاالً يف الغالب قدموا      ىالكرب

دون ية ورضا، ومصاهرة  دون سؤال، كما حدث أن تقبلنا اإلسالم طواع      
حد سيف وهكذا جئنا مزجيا فطريا من التسامح والقبول جيد          على  إرغام  

ا وكثريها  قليلهعلى  الدوام أهالً، والدار    على  يف ظله الغريب الوافد الناس      
  .سهالً

لسان خمتار يرويه   على  " ضو البيت "ذا اخلصوص يقول الطيب يف      
 الغريب أبيض البشرة    ىحني رأ ،  عما مسعه من أبيه حسب الرسول يقول      

أهالً وألف مرحبا،   : "، وقلت له  "أهالً وسهالً "لنهر  يطلع عليه جرحيا من ا    
لضيفان، ومجـة   بالضيف الغريب اجلايي من بالد اهللا، وصلت حمل عشا ا         

 وكنت قد عدت كما أنا وأكثر، حسب الرسـول ود خمتـار             ،"الفتران
اخلمجان، شكال الصرمية وخملص اليتيمة، ناره ما تنطفي وضـيفه مـا            

، وحنن يعلم اهللا حالتنا حال، عندنا عرتة وحداة ترضـع، وتـور             ىينكف
 وحيد بدون بقرة، ال محار وال سرج، وبيتنا قطية لسع ما بنيناها طـني،             
وخمتار ابين طفل رضيع يف البيت شوية دخن ال مسن وال حلم، زارعـني              

دخن بـشوية   ، ميمونة أم خمتار عملت عصيدة       القمح ومنتظرين فرج اهللا   
 ديك األيام ما كنا     .لنب وكنت أنا أتباطأ يف األكل علشان يأكل الضيف        

 عرفنا الشاي والنب نشرب احللبة باللنب والتمر والسمن وحنن ما عندنا ال           
 ."دا، وال دا
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 مبـدعا   .ذلك غيض من فيض جعل من الطيب، مبا له من قدرات          
لصيق الصلة بتراث أهله وبيئته، حمبا له، ومقدرا لقيمهم يف احلياة، مدركًا            

 .وملتزما بأن عليه دينا يف عنقه، يوجب عليه الوفاء ردا للجميل
دون يف حوار أجراه معه يف تونس، كل من حميي الدين صبحي وخل           

 ،" عبقري الرواية العربيـة ..الطيب الصاحل: "الشمعة، ورد نصه يف كتاب   
: ، يقول الطيب  "ينعرس الز "إصدار دار العودة يف بريوت، بشأن روايته        

من حسن احلظ يف هذه الرواية بالذات، وهي رواية أحبـها وأسـتطيع             "
 شخصيا قراءا أحيانا دون اإلحساس باخلجل، ذلك اإلحـساس الـذي          

إجياد على   إن مادة الرواية وشخصياا ساعدتين       ه الكاتب جتاه عمله   حيس
هذا االحتفاء مبجتمع أعرفه وعشت فيه، والشخصيات فيه هي أهلي كما           

 بيد أن يف العمل طبعا عنصر الفـن املتعمـد، أي            ، حد كبري  عرفتهم إىل 
  ." حدود حتملهاى ممكن، أقصى مدى أقصالدفع بالشخصية إىل

 

كنت أريد أن أكتب بغرض االحتفال مبجتمع أنا         ":ويقول موضحا 
 كنت أريد أرد له اجلميل بأن أحتفي به يف قصة، والقصة            ،عهدته وأحببته 

أساس إجيايب كامل، مع أن الشخصية األساسية       على  كلها قائمة يف الواقع     
 أعتقد من البداية كان اجتـاهي أن        وكأن إجيابياا حمدودة مث تنفجر    تبدو  

 ويف   تستطيع القيام بدورها كما يبدو     شخصية تبدو كأا  ال    أختار عمدا   
  .اية العمل أحاول أن أخلق هلا هذا الدور

 

ويف الكتاب نفسه أعاله يتحدث الطيب عن عالقتـه بالـسودان،           
:  احلـسيين، يقـول    ىوذلك يف حوار أجرته معه الصحافية اللبنانية هد       
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مث . "شيء من العاطفـة   عالقيت بالسودان عالقة انتماء داخلي عميق مع        "
احلـب املـسرف    على  عالقة الكاتب ببلده عالقة تقوم      : "يستطرد قائالً 

والضيق املسرف، والضيق سببه احلب ألن اإلنسان حيب املكان واألرض          
 ."والذكريات

يف الـداخل أجـل     : "له إن كان حزينا، يقول الطيب      وعند سؤال 
لنفس، بركة واسعة مـن  لكنين ال أدري ملاذا؟ كل ما أعرفه أن يف داخل ا    

ال أدخل يف الكتابـة     : "، ويضيف قائالً  "األحزان تثري فيه كوامن الشجن    
  ."باندفاع بل باضطرار

 

، مصدره  غما للكتابة، ودافعه بال شك أمل     وأنظر إليه حني يضطر مر    
حب أكيد للوطن، ولقيم جمتمعية ووجدانية فيه، يؤمن ا، وظل يـذود            

 ىسـو أخـرى    وما باليد من حيلة      ،اتبككعنها بكل ما أويت من قوة       
الكتابة، وقد حباه اهللا باحلكمة يف حاله ومقاله، وبقدر وفري من جمـامع             

  .الكلم
السودان انقالب عسكري قبل عقـد مـن        على  أذكر حني أناخ    

 الطيب ما آلت إليه احلال، وما حاق بأهلنا من ذل وقهـر             ىالزمان، ورأ 
كلمة موجزة !" أين جاء هؤالء؟من : "عذاب، أن قال متسائالً يف عجب     و

 يف قول   ى من كل جانب والطيب ال خيش      ىكان هلا دوي رهيب، وصد    
 .احلق لومة الئم

  
  

وأذكر كنت أعمل حتت إدارته بالدوحة، حني كان مدير الـدائرة           
اإلعالمية يف دولة قطر أن جاءنا وزير للخدمة العامة واإلصالح اإلداري،           
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دفع مزيد من ضـرائب ومكـوس      ى  عليف عهد حكم النمريي، يستحثنا      
ودقنية بعد أن أرهقوا كاهلنا باملسامهات اإللزامية، وبالتحويالت املاليـة          

 ذلـك   اإللزامية أيضا، ناهيك عن زيادة رسوم اخلدمات القنصلية وما إىل         
من يل للذراع من حيث يؤمل، تفننوا يف ابتداعها كلما أفرغـوا خرينـة              

 يـا أخـي   : " الطيب يف الكالم قال     جاء دور  الدولة من مال عام، فحني    
 زيدوا رسوم استخراج جواز الـسفر       الوزير، حلونا من اللف والدوران    

ونا ناطني   نرتاح منكم، بدل ما جت     ألي حد إنتوا عاوزينو، وخلصونا حيت     
وقد كان شـابا    " ونحيدر كبس " رد عليه الوزير     "علينا كل يوم والتاين   

، "دها، لكن برضو بنجـيكم     ح نأخ  ..قروشكم ح نأخدها  : "فاضالً حبق 
علـى  ظهر كرسـيه    على   كاد أن يقع من      وكان يضحك مقهقها حىت   

 فضحك الطيب بدوره وهو يضرب كفًا بكف قـائالً للـوزير            ،املنصة
  ." واهللا حكاية..ال حول وال قوة: "الغارق يف ضحكه

 

أمره تأمله  على  للطيب يف أدبه موقف ثابت إزاء الضعيف املغلوب         
، ومـا   "دومة ود حامد  "من جمموعة قصص    " اجلدوللى  عخنلة  "يف قصة   

 أمثـرت    لشيخ حمجوب، الفقري صاحب النخلة اليت زرعها حـىت         ىجر
 شرائها منه حني علم حباجته املاسة إىل      على  وجاءه التاجر حسني يراوده     

األبواب، ووقوف على ما يكسو به عياله، وحق اخلروف، وعيد األضحية   
م املؤمن بقضاء اهللا وقـدره، وأن اخلـالق          جانب الفقري املعد   الطيب إىل 

رازق، ومن مث صموده يف وجه إغراء احلاجة، واحلاجة رق، فسد بعزميته            
  .وعندها جاءه الفرج" يفتح اهللا: "وتوكله واتكاله باا بقوله للتاجر
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 ما أقدم عليه احلفيد حني      ىنرمن اموعة نفسها،    "  متر ةحفن "ويف
له لظروف مسعود املزارع الفقري املغلوب      أدرك جشع جده، وسوء استغال    

أسرعت العدو كأنين أمحل يف     : "لسان احلفيد على   يقول الطيب    أمرهعلى  
 حافة النهر قريبا من     داخل صدري سرا أود أن أختلص منه، ووصلت إىل        

 ولكنين أدخلت أصبعي    ،منحناه وراء غابة الطلح، ولست أعرف السبب      
 وكان ذلك حفنة متر أعطاه إيهـا        ."يف حلقي وتقيأت التمر الذي أكلت     

جده، من حصاد خنل أخذه من مزارع معدم سدادا لدين مستحق عليـه،         
رقبته يأمل اجلد يف حالة عدم متكنه       على   منه مخسون جنيها ما زالت       ىتبق

  .بقية أرضهعلى  من سدادها أن يستويل
 

أذكر أين حني كنت أقوم بعمل رسوم لتلك اموعة أن سـألت            
البد أن يتم له    : " فقال .. يترك احلفيد يتقيأ بصورة تلقائية؟      ملْ ملَ ":الطيب

 ذلك بفعل إرادي، تعبريا متعمدا منه لرفض القهر، وسوء استغالل الغـين           
 ."للفقري

والطيب يويل كثريا من اهتمامه لتلك الرابطة املتذبذبة ثالثية األبعاد،  
عات، بني املاضي واحلاضر    اليت تتأرجح حبسب طبيعة اإلنسان وتبلور اتم      

  ويرمز إىل.واملستقل، وذلك يف شد وجذب بني طريف حبل الزمن املمدود        
تلك الرابطة األزلية متمثالً بالصلة القائمة ما بني اجلـد واألب واحلفيـد             

 وما  ىمرجعية يستند إليها مبا مض    ى  واألب، وهو احلاضر، حائر بني جدو     
رة، وبني ما هو ال حمالة آت، واليت        زال قائما من تراث وقيم ثقافية وحضا      
، " الـشمال  موسم اهلجـرة إىل   "أشار إليها وظل يعاجلها يف لب قصصه        
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حيث بلورها يف قالب تعـاطف      " مريود"،  "بندر شاه "، و "ضو البيت "و
محيم، وشوق وحنان كما هي احلال يف شعور احلفيد حنو جده، ويف كره             

ل، وأحيانا يف تضافر    اجلدوعلى   يف خنلة    ىوبغض ورفض عنيف، كما جر    
 األب، كما    وهي ىوتآمر بني عنصري اجلد واحلفيد، ضد الرابطة الوسط       

  ."مريود"و" ضو البيت"جيري يف 
 

 احلسيين  ىويكتفي الطيب، تفسريا لتلك العالقة املتذبذبة بقوله هلد       
إن املاضي واملستقبل يف تآمر مستمر ضد : "حوارها معه املشار إليه آنفًا يف  

يف تآمر مستمر ضـد     " مريود"واحلفيد  " بندر شاه "أو أن اجلد    احلاضر،  
  ."األب، ومريود امتداد لشخصيات تسري يف خط طويل ال ينقطع

 

والطيب يف حقيقته  ورغم ما اكتسبه وواكبه معايـشة وإدراكًـا            
وتفاعالً تاما مع احلضارة الغربية واإلنسانية املعاصرة بوجه عام، ال يـزال            

 ، املاضي وقيم  جمتمعه يف مشال السودان     حنينا شديدا إىل  يكترت بني جواحنه    
 وما جـد    ،ما فات حبسب تغري األحوال وتبدهلا مبرور الزمن       على  وحتسرا  

عليها من أوضاع غريبة شيئًا ما، مما ألفه الناس واعتادوه منذ أمد بعيـد،              
ـ         ا كقيم إنسانية راسخة ما زال هلا الكثري من الفاعلية واألثر، ال يريـد هل

تلك اجلوانب، واألمر كما يبـدو قـد   على تبديالً وال حتويرا فتراه يركز    
عقب، والزمن غالَّب، وقد تأيت الرياح مبا ال تـشتهي          على  انقلب رأسا   

 .السفن
بني صوت جده،   "حميميد  على  فاختلط األمر، كما يصوره الطيب      

، منهأخرى  ووجه بندر شاه وحفيده مريود اجلالس عن ميني جده، نسخة           
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 أصل واحد، لكن ما إن يستقر بك الـيقني    إىل  كأنك تنظر  تتشاان حىت 
 ويقوم احلفيد جبلد أعمامه األحد عـشر        ،" تغرق يف حبر من الضالل     حىت
 يبتسم يف رضـا    ىالعرش يسمع وير  على  وجده اجلالس   ) أبناء بندر شاه  (

  . يكف عن الضرب أو يستمر بيده إذا شاء حىتريويش
 

ذي حدث يف بيئة حمافظة يـصوره الطيـب يف       نلمس هذا التغيري ال   
كصراع لألجيال إذا يقول سعيد صاحب املتجر يف القريـة   " ضوء البيت "

حكاية غريبة حصلت ما    : " املعتادة أمام دكانه   لرفاقه يف جلستهم املسائية   
عرفنا أوهلا من آخرها أوالدنا أصبحوا ضدنا املدارس فتحناهـا بـالعرق            

 البلـد   .طلعت أوالد بقوا يتفاحصوا علينـا      ،والتعب واجلري هنا وهناك   
  ."أتاريها اتلخبطت حتت رجلينا وحنن ناميني نوم العوايف

 

خاهلم حمجوب، وفـوزهم    على  كان ذلك يوم انتصار أوالد بكري       
مبناصب اجلمعية التعاونية تويل سعيد عشا البايتات، الذي كانوا يلقبونه يف       

مجلة اإلميان البلد حاصل فيها      "، إقرارا بواقع مستجد   املاضي بسعيد البوم  
، ويقول عن حمجـوب الـرئيس الـسابق         "خريعلى  خري، البلد ماشية    
إنتو ناس إما تبقوا حكام، أو تقولوا البلد : "هم بعصابتهللجمعية، ومن أمسا 

 ."خربت
ومع نيل البالد استقاهلا، وما جد عليها من أوضاع سياسية وإدارية           

ضـو  "لسان الطاهر ود الرواسـي يف       على   الطيب وهو يقول     استمع إىل 
تساؤل حمجوب عن صعوبة إجيـاد وزارة للطريفـي ود          على  ردا  " البيت

 إدارة اجلمعية التعاونية، اليت استحوذ عليها       بكري الذي صعبت عليه حىت    
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 يقـول   متكنوا من إزاحة خاله حمجوب عنها     مع مجاعته يف البلدة، بعد أن       
ـ      أنت تفتكر احلكاية بالكفاء   : "الطاهر  ىة املوضوع كله أونطة املهم تبق

 شـوف احلـزب     . بس كتر من حييا ويعيش     فصيح لسان وقليل إحسان   
 شي خطب وشي عوازمي وشي براطيل شويتني شويتني         .القوي أدخل فيه  

   ." بعد داك أرقد قفا نفسك بقيت نائب يف الربملانيتلق
 

عمل إذا ما عملوين وزير مجلة اإلميان أ      : "حميميدعلى  ويقول يف رده    
وبعدين كما شنو؟ ما خالص أرقد قفـا أي حاجـة            ".."عليهم انقالب 

عاوزها اضرب اجلرس، ادخل يا فالن، وامرق يا فالن فالن عينتك مدير            
فالن حكمدار فالن سويتك بامشفتش فالن حكايتـك بايظـة معـاي،            

 وقتني أمرق . فالن ما توريين خلقتك فالن حبابك عشرة      .دخلتك السجن 
يعيش الطاهر ود الرواسي، حييـا      : ليت وسط البلد، تف   بالعربية الشفر 

  ." خالص بقيت حاكم عام.الطاهر ود الرواسي
 

ما يشري إليه الطيب صاحل يف أدبه، والذي يبدو كأنه وضع طريف            
من نسج خيال قصصي هو يف حقيقة األمر واقع معاش، نشكو منه اليوم             

 الثالث، والثاين، ولرمبا    ال يف سوداننا فحسب، بل يف كثري من بلدان عاملنا         
شاشـات  على   ى حد ما، وذلك حبسب ما نشاهد ونر       األول كذلك إيل  

  .آخر التلفزة من حني إىل
والطيب شخص ذو حدس دقيق وبصرية نافذة وكأنه ينظر بعـني           

 ، حني اسـتدعيت إىل    ١٩٧٢ نصحه يل يف لندن عام       ى لن أنس  .املستقبل
 إنـشاء مـصلحة     ى بدعو السودان يف مهمة رمسية إبان حكم النمريي،      
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يـا زول   : "للثقافة ورعاية الس القومي لآلداب والفنون، قال يل يومها        
: فقلت لـه  " ا، أحسن ليك   خليك معانا هن   .خذ حذرك من اجلماعة ديل    

يا أخي الطيب هذا داعي الوطن، والبد من اإلجابة، ولو ما عملنا لبلدنا             "
لكن أنـا  ه أنت طبعا خمري، غايت: " فقال يل دوئه املعهود."من سيعمل له  

 ما تذكرت نصحه إال بعد أن وقعـت         .. وقد كان  ."نصحتك وأنت حر  
دون ذنب جنيته، وملدة ستة     " كوبر"الواقعة، وأنا بضيافة الدولة يف سجن       

أشهر ومثانية أيام حسوما، اليوم فيها مبعدل سنة حباهلا، ومن هول القهـر             
  .واملذلة واملهانة

 ي يـسع  .لفترة، وهو نعم الصديق الـويف     ظل الطيب، خالل تلك ا    
 تكلل مسعاه بالنجـاح بـدعويت       جاهدا لإلفراج عين وفك ضائقيت حيت     

 للعمل معه يف دولة قطر أذكر أين قبل مغادريت الـسودان متوجهـا إىل             
يـا زول مـا     "الدوحة جاءين من يقول يل من قبل جهة ال أدري كنهها            

، " الريس مفكر يف تعديل وزاري قريب، وعاوز يعملك وزيـر          ..تسافر
لسان سعود يف قصة    على  " يفتح اهللا "فتذكرت نصيحة الطيب يل، وقوله      

عجل واملؤمن ال يلدغ مـن      على   املطار   ةفهرولت إل " اجلدولعلى  خنلة  "
 ومن  ،جحر مرتني ما يورده يف أدبه من مفارقات عجيبة هي الواقع بعينه           

  .نبه يف عظم رقبته ويا للعجب إذا ال عذر ملن أنذريكذب فليجرب وذ
علـى  ردا  " ضـو البيـت   "يقول الطيب لسان الراوي حميميد يف       

أحالوين : "استفسار صديقه الطاهر ود الرواسي عن أسباب تقاعده املبكر        
التقاعد ألين ال أصلي الفجر يف اجلامع، عندنا يف اخلرطوم حكومـة            على  

الفجر حاضرا، ويف اجلامع كل يوم وإذا كنت    متدينة رئيس الوزراء يصلي     
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. ال تصلي، أو تصلي وحدك يف دارك فسيتهمونك بعدم احلماس للحكومة    
  .املعاش كرم منهمعلى أن حتال 

 

بعد عام أو عامني أو مخسة سـتجيئنا حكومـة   : "مث يستطرد قائالً 
 يف إذا كنت تصلي يف دارك أو. لعلها غري متدينة وقد تكون ملحدة     ،خمتلفة

   ."اجلامع فإم سيحيلونك للتقاعد، بتهمة التواطؤ مع احلكومة السابقة
 الشمال وهو   دقة وصفه الساخر يف موسم اهلجرة إىل        واستمتع إىل 

يقارن مبا صار إليه احلال، وما أمل بالقارة بأكملها عقب نيل االستقالل،            
  .روما أصاب قادا  من تدهور وقصور واهتمام فارغ باملظهر ال اجلوه

لسان حميميد، واصفًا حملجوب رفيق صباه ما دار        على  يقول الطيب   
لن تصدق أن سـادة    : "فريقياإيف املؤمتر الذي حضره مؤخرا يف موقع ما ب        

فريقيا اجلدد، ملس الوجوه، أفواههم كأفواه الذئاب، تلمع يف أيـديهم           إ
يضاء ختم من احلجارة الثمينة، وتوفح نواصيهم برائحة العطر، يف  أزياء ب           
علـى  وزرقاء، وسوداء وخضراء من املوهري الفاخر واحلرير الغايل ترتلق          

أكتافهم كجلود القطط السيامية، واألحذية تعكس أضواء الـشمعدنات         
  ."الرخامعلى تصر صريرا 

لن يصدق حمجوب أم تدارسوا تسعة أيام مصري التعليم         : "ويضيف
ا الغرض وكلفـت أكثـر      اليت بينت هلذ  ) قاعة االستقالل (فريقيا يف   إيف  

مليوين جنيه، صرح من احلجر واألمسنت والرخام والزجـاج مـستديرة           
، ردهاا من رخـام أبـيض       ميمها  يف لندن   كاملة االستدارة، وضع تص   

جلب من إيطاليا، وزجاج النوافذ ملون قطع صغرية مصفوفة مبهـارة يف            
رة شبكة من خشب التيك، أرضية القاعة مفروشة بسجاجيد عجمية فاخ         
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جوانبها مشعدانات  على   شكل قبة مطلية مباء الذهب تتديل     على  والسقف  
  ."كل واحد منها حبجم اجلمل العظيم

 

هذا وصف الذع أبدع الطيب يف نصه، ال يبعد يف حقيقته قيد أمنلة             
 سـابع    اجلـار وإىل   ىعن واقع احلال، يعكس بصدق ما وقع لدينا، ولد        

وإن اختلفت السحن واألمسـاء     جار، إذا الوضع يف معظم األحيان واحد        
واألعالم إنه واقع ال خيال قصصي، وما أمره من واقع مر معاش، اهتممنا             

 متاهات الضالل والضياع، كدنا     فيه بالقشور من دون اللباب أوصلتنا إىل      
معها أن نفقد فيها هويتنا، أو أننا قد فقدناها فعالً ضمن مـا كنـا، وال                

  .ندري من نكون
 

تكامل أصالً بالبحث عن الذات، ذات اإلنسان       أدب الطيب صاحل ي   
البشرية استجالء للحقيقة واستخالصا منها للحكمة، مـن واقـع إدراك           

 والكاتب املبدع ذكـرا     .جتارب الفرد واجلماعة يف حياتنا العامة واخلاصة      
 بتلك النظرة الثاقبة اليت تستشف بقراا الفردية ما         ي قد حظ  ىكان أم أنث  

 ما هو أصيل وثابت علما بأن كل ما هو           لتصل إىل  ،وراء حجب اتمع،  
مرئي ومالحظ غري دائم، إذ اجلسد سيبلي، والعقل سيهرم ويفين، ومـا            

 ىصعيد احلياة الدنيا سو   على   ى االندثار ال حمالة، ولن يبق     حولنا مآله إىل  
  .الوعي املدرك يف حاضر الذات، والدوام لوجه احلي الذي ال ميوت

 

نان الكاتب صاغها جالل العشري يف مطلع مقالة        وحقيقة أصالة الف  
املشار إليه  " الطيب صاحل "، نشرت يف كتاب     "زوربا السوداين "له بعنوان   

 .األديب أي أديب يكون أصيالً مبقدار ما يتمثل بيئتـه         : " إذ يقول  .آنفًا
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 وهاتان القيمتان األصالة    .ويكون معاصرا مبقدار ما يعرب عن روح عصره       
حوهلما أدب هذا األديب الطيـب       الركيزتان اللتان يدور  واملعاصرة مها   

 وهو مدخل صادق يف حتديد عنصري أصالة ومعاصرة الطيـب           ."صاحل
 نبع يدرك، لنهه    صاحل، من حيث إنه أي الطيب صاحل، يستند أساسا إىل         

ويلم إملاما تاما جبميع أبعاده وأحداثه ودقيق ألفاظه ومعانيه نبع ثر ومعني            
أمد اهللا يف عمره علق     منه طوال حياة عاشها وظل يعايشها       ال ينضب ل    

 يف صميم وجدانه قيم قدميها التليد وزخم حاضرها وأحب أناسـها            منها
حبا خالصا ال يشوبه غرض، دافعه االنتماء بصدق وإدارك فأحبه كل من            

رد على  وهو يف الغربة     ى أناس، ظل يسع   .البعدعلى  عرفه إن كان قريبا، و    
  .يهماجلميل إل

  

، قد تكـون    ى دعامة أخر  ومن جانب آخر فهو يستند كذلك إىل      
، ألفها بعد أن جتـول متفحـصا يف         غريبة شيئًا ما عن دعامة بيئته األوىل      

ربوعها، وتزود منها بذخرية حية من علم وجتارب إنسانية عرب تارخيهـا            
ما حبوزته مـن    على  وحاضرها، فواكبها دراسة وعمالً وإبداعا، مرتكزا       

ث ثقايف خمتزن وزخم حتضر عاملي معاصر اكتسبه بعرق جبينه، ومنعة           إر
   .عضده، وجهده الفكري النري

 

، إن مل يكن مجيع ما كتب من        " الشمال موسم اهلجرة إىل  "وكتابه  
على  ىقصص وروايات ومقاالت وأفكار، يقوم دليالً واضحا وبينة كرب        

جل به موضـوع    نبوغه وعبقريته، نسج مومسه بأسلوب ناضج وفريد، عا       
 ما تطوله النفس البشرية من آمال       ىالقلق اإلنساين الباحث عن حتقيق أقص     
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وطموحات، حيث تتجاوز حبد جرأا، وحبسب نضج قدراا وجتربتـها           
 كـثرية   .. آفـاق بعيـدة    الفردية، نطاق ثقافتها وبيئتها احمللية، تعربه إىل      

ـ    على  التحدي متقبة، تكاد ال تستقر       ك اآلفـاق،   حال فتضارع أهل تل
مقتحمة عليهم أبواب ما ظنوا أم وحدهم القادرون عليه، وأن الغري ليس     

  . هلم فأقاموا يف وجهه قالع الكرب واحلصون والعزلابند
 

 خاصا بانتقاء ساحة معينة من ساحات الرتال        ىمث يتخذ الطيب منح   
 .ى حرا بني عنصري الذكر واألنث     ىميدانا دراميا ملعركة أزلية تدور رح     

اختارها بعناية فائقة ودقيقة للغاية ليصور فيهـا روح التبـاين والتمـرد             
وانقالب األوضاع بعد النصر والقبول، ويدور يف الساحة صراع عنيـف           
مدمر للطرفني تتداخل يف أرجائه اآلمال والظنون واألشـواق واألوهـام           

 ..تواألكاذيب املختلفة ودفني الرغبات املكبوتة وكسر القيود واحملظورا       
  .ساحة الكل فيها هالك

 

كانـت  : " خليالتـه  ى سعيد عن  آن مهند، إحـد       ىيقول مصطف 
ت  مناخات استوائية، ومشوس قاسية، وآفاق أرجوانية كن       عكسي حتن إىل  

 الشمال والصقيع تقول     وأنا جنوب حين إىل    يف عينيها رمزا لكل هذا احلني     
تسمع يف صويت    يف عيين ملح السراب يف الصحاري احلارة، و        ىيل إا تر  

 يف زرقة عينيها ىصرخات الوحوش الكاسرة يف الغابات وأقول هلا إنين أر       
 .حبور الشمال البعيدة اليت ليس هلا سواحل

، وكر األكاذيب الفادحة الـيت      ويف لندن أدخلتها بيىت   : "ويستطرد
بنيتها عن عمد، أكذوبة أكذوبة، الصندل والند وريش النعام متاثيل العاج           
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على شطان النيل وقوارب    على  الصور والرسوم لغابات النخل     واألبنوس و 
جبال البحر األمحر وقوافل    على  أشرعتها كأجحنة احلمام ومشوس تغرب      

حـدود الـيمن أشـجار      على  كثبان الرمل   على  من اجلمال ختب السري     
 والشلك  ،التبلدي يف كردفان وفتيات عاريات من قبائل الزاندي والنوسري        

 خط االستواء واملعابد القدمية يف منطقـة النوبـة،          حقول املوز والنب يف   
الكتب العربية املزخرفة ألغلفة مكتوبة باخلط الكويف املنمق، الـسجاجيد          

دران واألضواء امللونة يف    اجلعلى  العجمية والستائر الوردية واملرايا الكبرية      
  .ناألركا

ووصف الطيب صاحل هنا، ملا حيمله صدر القادم من اجلنـوب يف            
ته حنو الشمال، وصف دقيق ومعرب جيري يف الـنفس مـن جممـل              مسري

الذكريات، كانت واقعا فصارت خياالً ظله عالق بالذهن، ويتمثل صداه          
املسترجع ويتجسد فيما جيمعه وحيمله املهاجر معه من أشـياء، طنـافس            
وأغراض هي مبثابة الرمز الذي كان أو كان، متخيالً ال حقيقة يف عـامل              

علـى   سعيد يف تقديري ما هو إال تشخيص ملـا هـو    ىفالواقع، ومصط 
درجات متفاوتة يف نفس كل منا، أحلظ أجزاء منه يف بيت كل مغتـرب              

  .عن وطنه
 

 صـبحي،   ويقول الطيب ذا اخلصوص يف حوار له مع حميي الدين         
: املشار إليه آنفًا  " ة العربية  عبقري الرواي  ..الطيب صاحل "نشر ضمن كتاب    

لقد جتاوزنا هـذه املرحلـة،      "و" لعطور جمرد أوهام  ق والبخور وا  الشر"
  ."إننا اآلن حنطم األوهام"و" دأت مرحلة ارتطام حقيقي وعنيفوب
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وحتضرين يف تلك املناسبة حادثة طريفة حينما كنت أعمل مساعدا          
للملحق الثقايف بسفارة السودان يف لندن، وقد شحنت مـن الـسودان            

نيويورك قبل ذلك بأعوام عند انتهاء       صندوقًا سحارة سبق أن أشتريتها يف       
فترة إقاميت يف أمريكا، وضعت يف داخلها قبل مغادرة أم درمان بعض ما             

ستعني به يف ديكور شقة استأجرا يل السفارة مبيدان برامهام جاردنز يف            أ
موعد كل على   وصدف يوم وصول السحارة أن زارين        ،حي إيرلز مورت  

ر سيد أمحد احلردلو، للتسامر وطـرق       من الصديقني الطيب صاحل والشاع    
 ى شخصية مصطف   أوصلتنا بطبيعة احلال، وحنن يف الغربة إىل       مواضيع شىت 
كل منا بقدر، كلما حلظ فينا على  بإطالقها  كان الطيب شىتسعيد، واليت

 . سعيدى مصطفملمحا يشري إىل
  

 سـحاريت احلديـد     وحانت من الطيب يف تلك األمسية التفاتة إىل       
 فقـال   .ليت تركها احلمالون يف وسط الردهة عند مدخل الشقة        الضخمة ا 

 غمـريت   وما كدت أفتحها حىت   " شن فيها سحارتك دي يا زول؟     : "يل
ما فيها من عكـش،     على  موجة من الضحك، مشل اآلخرين ما إن أطال         

وطنافس وخبور، وعطور، ومصنوعات يدوية من أحناء السودان كافـة،          
فقال يل عنده   ،  "موسم اهلجرة " هلا يف    أسهب الطيب سلفًا يف وصف مثيل     

وأنا أحاول جاهـدا  "  سعيد بعينه ىهذا واهللا يا زول هو صندوق مصطف      "
اعتبار أن ما حواه صـندوقي مـا هـو إال           على  نفي التهمة عن نفسي،     

ديكورات شعبية وطنية، ال تقدم وال تؤخر يف األمر شيئًا، وال دخل هلـا              
  . سعيد ال من قريب أو بعيدىمبصطف
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 سعيد كما يروي الطيب صـاحل، يواصـل         ىهذا وقد ظل مصطف   
ـ      غزواته، غري عابئ مبصري ضحاياه، إىل       الـيت   ى أن جاءته يوما تلك األنث

 حتققت من رغبته فيها     أدركت بفطرا غوره، فأغرته مبا يطمح إليه حىت       
ت له مبثابة سوط عـذاب      فخانته وأحطت من قدره، وأذلت كربياءه كان      

وقد اسـتحكمت   . ن متنحه ذرة مما كان يتوق إليه       دون أ  يؤرق مضجعه 
 .احللقات

 ويقـرر   ."كنت صيادا فأصبحت فريـسة    : " سعيد ىفيقول مصطف 
 ،هذه املرأة هي قدري وفيهـا هالكـي       " جني مورس    مشريا يف يأس إىل   

 أنا الغـازي    .ولكن الدنيا كلها ال تساوي عندي حبة خردل يف سبيلها         
ان املعركة اجلليدي الذي لن أعـود       الذي جاء من اجلنوب، وهذا هو ميد      

منه ناجيا، أنا املالح القرصان وجني مورس هي ساحل اهلالك، ولكين ال            
 ."أبايل

بينما تتفنن جني مورس يف تعذيبه، وإشعال نـار رغبتـه فيهـا،             
قتـل الرغبـة    على  وإحباطه، ومل ترضخ له وهي الزوجة، إال يوم قوي          

، ليعود آخر   ةلعذابا ذحبها قربانً على  املشتعلة جتاهها يف نفسه يومها أقدم       
ى  بلده، عاريا صفر اليدين مما اكتسب، مـا يف جعبتـه سـو             األمر إىل 

 مزارعا عاديا يفلح أرضا     ىقصاصات من ذكريات عفا عليها الزمن، ليبق      
 غامضة، مغلقًا   ي ذكر ى يوم ابتلعه النيل، ومل يبق منه سو       يف قرية نائية إىل   

 .الدرب وعادعلى ورثها من سار عليها يف غرفة مظلمة، أ
يتساءل كثري من الناس عما إذا كان يف قصص الطيب شيء مـن             

 ويسأله سيد   . خيال الواقع جتاربه الشخصية، أي قلب الواقع وبلورته إىل       
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فرغلي مستفسرا ذا اخلصوص، يف حوار أجرا مع الطيب، نشر يف كتاب            
يقال إن شخصية بطلـك      ":، قائالً له  "املشار إليه آنفًا  " ..الطيب صاحل "

 رد عليه   .." فما رأيك؟  .. سعيد فيها مالمح كثرية منك     ىاملعروف مصطف 
علـى  ، وهي    أنين أكتب ألقص للناس قصة حيايت      ال أظن : "الطيب قائالً 

كل حال حياة عادية ال تصلح قصة، أظن أنين أحاول أن أعرب عـن آراء               
 صلة هلـا    مهما تكن، يف قالب فين متعمد، وشخصيات هذه القصص ال         

يا ليت يل   : " ويردف قائالً  ،"بالواقع إال بقدر ما يكون الفن مشاا للواقع       
  ." سعيد وفحولته وإصرارهىذكاء مصطف

 

والطيب ملن يعرفه عن قرب، شخص كثري االعتدال يف حياته، طيب 
 أبعد حدود الطيبة، قنوع غري منافس، ال يطمع فيما يف يد الغري، شهم              إىل

 سعيد يف حياتـه     اد ما بيده يطلقه كالريح املرسلة     ع جو كرمي هادئ الطب  
الزوجية وقد اقترن بسيدة بريطانية فاضلة، رزق منها بثالث فتيات هـن            

السبعني، وال يزال حفظه اهللا، شابا، والعـني        على  قرة عينيه، قد أشرف     
  .عليه باردة

موسم " يف   ىوحسب معرفيت فصحيح ما قاله بشأن شخصية مصطف       
بعيـد،  هلا بواقعة الشخصي ال من قريب أو      ، أال صلة    "لشمال ا اهلجرة إىل 

وضع وصراع معني، اسـتلزام  على بل هي حمض خيال، صاغها ليدلل ا       
علـى  خلقها لريبط ا بني عاملني متباينني، خيتلفان أصالً، ويلتقيان أحيانا           

  .قدم املساواة
يكاد فهناك كثري من أوجه الشبه      خرى  أما فيما يتعلق بشخصياته األ    

 التطابق مع أفراد من أهل قريته يف مشال السودان، وقـد            أن يصل ا إىل   
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علـى  سبق يل أن زرا خالل النصف  األول من السبعينيات، أيام فرض             
الشيخ "د الصديق أن أقوم بتمثيل شخصية      املخرج السينمائي الكوييت، خال   

 حديثه   ذلك يف   وقد أشار الطيب مؤكدا    ،"عرس الزين "، يف فيلم    "احلنني
مع حميي الدين صبحي الذي ورد ذكره آنفًا إذ يقول الطيب عن أشخاصه         

إجياد على  إن مادة الرواية وشخصياا ساعدتين      ": "عرس الزين "يف رواية   
هذا االحتفاء مبجتمع أعرفه وعشت فيه، والشخصيات فيه هي أهلي كما           

 ." حد كبريعرفتهم إيل
  

لتلك الشخصيات بإعطائهـا     الطيب   ةوامليزة هنا تكمن فيما بلور    
  .األدوار اليت تناسب أوضاعها يف قالب فين متماسك ومتوازن

  
 الطيب بصورة شخـصية      جانب هذا وذاك، هناك ما ميت إىل       وإىل

 أحس معه أحيانا بأن يف      .حبتة، يورده الطيب يف أدبه ضمن نسيج اخليال       
واسعة الفم،   مبهمة، طويلة أبعاد الوجه، كبرية األنف،        ىوجدانه خيال أنث  

خياالً ظل يؤرقه، ولعل  قلبه يهفو إليه، واهللا أعلم، إذ حلظت أنه كـان               
ـ  ىكلما رأ  يبدي إعجابه، ولكن  دون مالحقة أو متابعة         كـبرية   ي أنث

األنف، كبعض نساء اخلليج، وبالد فارس، والشرق األوسط والسودان،         
 .ويغض الطرف" هااااا" فيها شيء من الشوق ييقول يف زفرة حر

يستفسره ذا اخلصوص جالل العشري يف حواره املشار إليه سابقًا،    
ـ    ىإن كانت حسنة بنت حممود، أرملة مصطف        الـيت   ي سعيد، هي األنث

يبحث عنها الطيب صاحل يف واقع األمر، أي امرأة سودانية حبتـة مثـل              
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حسنة، اليت اختصها الطيب يف وصفه هلا مبزيد من حنان ولوعة وحرقـة             
  .حرمان
 

 اليت تستثري خيالـه، ويـستعذب       ىصف الطيب لتلك األنث   تكرر و 
لسان حميميد وهو يتأمل اللوحـة      على  مرآها، إذ يقول يف موسم اهلجرة       

املدفأة يف الغرفـة    على   سعيد جلني مورس، ووضعها أ     ىاليت رمسها مصطف  
جني مورس، هذه كما رآها     : "املغلقة اليت تركها وأورث ما فيها حمليميد      

 وجه مستطيل   . الوجه بإعجاب  نظرت إىل · آلة التصوير هو ال كما رأا     
 . الكـرب  المرأة واسعة العينني حاجباها ينعقدان فوقهما، األنف مييل إىل        

ء صعب وصفه يف كلمات     يالوجه ش على   االتساع والتعبري    والفم مييل إىل  
تعبري رهيب، حمري، الشفتان الرقيقتان كطبقتان كأا تعض أسناا والفك          

ألمام يف كربياء، هل التعبري يف العينني غضب أم ابتسام؟ ومثـة             ا مائل إىل 
 هذه هي إذن العنقاء اليت افترسـت        .الوجه كله على  شيء شهواين يرف    

  ."الغول
 

ذاك وصف رسام مصور ساحر، يستشف من خالل معامل الوجـه           
دفني النفس البشرية، وما تثريه وتوحي به من أفكار ورغبات، تتـرك يف             

 منـه صـاحبه وال      ية الوجدان أثرا كاجلرح، ال يشف     صفحعلى  النفس  
 .يندمل

، إذ يقـول    ىويف موقع آخر، يف كتاب آخر يرد وصف لتلك األنث         
هذه الفتاة مل تبتسم ": "هكذا يا ساديت"لراوي يف قصة  لسان ا على  الطيب  

 ألن أنفها كبري وفمها واسع وعينيها زرقاوان؟ أهل هذا          ،ألنين أجنيب " يل؟
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ويـسترسل  " املرأة دقيقة األنف صغرية الفم، دعجاء العيـنني      البلد حيبون   
  ..تذكرت األنف الكبري، غريي كانوا حيسبونه قبيحا، وكنت أراه مجيالً         "

هذا عامان، وما زال اجلرح     على   ىمض"و"رأيت فما واسعا  "و  "  ..مجيالً
  .".. يل عند منعطف كل طريق هذه املرأةىينفر يف قليب، وال تزال تتراء

 

 احلسيين يف حوارها معه، املشار إليه آنفًا عـن ماهيـة            ىألته هد س
سيمضي زمن طويـل قبـل أن       : "أفكاره اخلفية، فرد عليها الطيب بقوله     

 هنالك أسرار مل أدركها بعد، وعملية االكتشاف هي يف الواقع           .أبوح ا 
  ."إدراك األشياء املوجودة وحنن ال نعرف أا خفية

 

ويل، وقد بدأ الطيب، والقلب يف حـال         بالفعل زمن ط   يولقد مض 
الرجـل  " يف   ىصفاء برفع األستار، والبوح بـدًءا مبـا أورده مـن رؤ           

 ويعجبين  .، وما سيتلوه، إن شاء ريب، ومسح الزمان، كثري وكبري         "القربصي
لسان أحد أشخاصه، ولعله الطاهر ود الرواسي، يف موقع ما من على قوله  
 . العمريمد
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   الشمالىموسم الهجرة إل       
  

  ي حجازيأمحد عبد املعط
  

 العمـر إال سـت       وبني الطيب صـاحل يف     ال يفصل بيين  
  آخر العشرينيات، وأنـا ولـدت يف        هو ولد يف   .سنوات

 جيل واحد، هو من     منتصف الثالثينيات، فنحن شقيقان يف    
بواكريه وأنا من خواتيمه، ومع هذا فقد تأخر لقاؤنا األول،    

 قَِدم إليهـا     باريس اليت   أوائل الثمانينيات يف   يففلم يتم إال    
 إمارات اخلليج، حيث كـان يـشغل منـصبا          ىمن إحد 

 كنت  ي الوقت الذ   منظمة اليونيسكو، يف   مرموقًا، ليعمل يف  
  . جامعة باريسأعمل فيه يف

 

ولست أذكر أين التقينا أول مرة، والظاهر أن اللقاء األول كـان                 
، واختلطت بصور اللقاءات    ي نفس  صورته يف  عابرا، فلم يلبث أن غامت    

، وعبد الرشيد    تتالت بعده بصحبة أصدقاء آخرين، منهم أمحد البديين        اليت
 جلسات وسهرات   ، وحتولت إىل  ىالصادق، واد سامل، وحممد بن عيس     

  مرتلـه أو مـرتيل   وبعـضها يف ،ي عدٍد من املقاه   طويلة انعقد بعضها يف   
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طـابع الزيـارات    أخـرى    أحيان    يف منازل اآلخرين، إذ كانت تتخذ    أو
  .العائلية
 

 إجنلتـرا   أن تكون هجرة الطيب صـاحل املبكـرة إىل         يومن املنطق 
 هيئة اإلذاعة الربيطانية، سببا لتأخر هذا اللقاء        للدراسة، ومن مث للعمل يف    

 فرنسا غري أن     مل يتحقق إال بعد أن اضطررت أنا كذلك للهجرة إىل          يالذ
ل بعبارة أوضح إنه مل يكن      و السبب الوحيد، أو أق     ليس هو  البعد اجلغرايف 

 جغرافيا فحسب، بل كان بعدا نفسيا شكّلته الظروف الـسياسية الـيت           
 الستينيات، واخلصومات العنيفـة     يفخرى  سادت مصر والبالد العربية األ    

 شبت بينها وبني الدول الغربية، السيما بريطانيا وقد باعدت هـذه            اليت
بني زمالئنا من الكتاب العرب الذين قُدر هلم أن يقيموا          اخلصومات بيننا و  

 هـو   ي هذا البعد النفس   . أوروبا الغربية خالل تلك السنوات     ويعملوا يف 
 مقدمتـها   للطيب صاحل، ويف  األوىل   وبني قراءة األعمال      حال بيين  يالذ

  يف ١٩٦٦، إذ نشرت أوالً عام      " الشمال موسم اهلجرة إىل  "روايته البديعة   
 أوساط املثقفني املصريني     بريوت، وشاع يف    صدرت يف   اليت "حوار" جملة

 وقد كنت أنا شخصيا من      .والعرب أن جهات أمريكية متوهلا وتستخدمها     
  إىل ىبني الذين قاطعوها واختذوا منها موقفًا سلبيا إن مل أقل عـدائيا أد            

  .منعها من دخول مصر قبل أن تتوقف عن الصدور
 

عت بقدر معقول من املنهجية والتركيز ثقافتنـا      تلك املرحلة راج   يف
 النصف األخري من القرن الثامن عشر احلديثة كلها، بداية من إرهاصاا يف



١٤٣ 
 

 ، والعطـار، وتالميـذهم ويف     ، واجلربيت ي، والزبيد ي الشرباو يأيدعلى  
 أن دخلـت مرحلـة النـضج        ، إىل ياملقدمة منهم رفاعة رافع الطهطاو    

 حممد عبده،   يأيدعلى  ل من القرن العشرين     واإلبداع خالل النصف األو   
ـ          يوشوق ، ى، وطه حسني، والعقاد، وتوفيق احلكـيم، وسـالمة موس

  . مشرفة، وسيد درويش، وحممود خمتاريومصطف
 بطرق يشعرعلى كما كان البد ملسألة الشرق والغرب أن تنعكس 

 اللغـات   خمتلفة شكالً ومضمونا، خصوصا بعد أن أصبحت ترمجتـه إىل         
 من األدب عامـة ومن الشعر      ى يبق يبية مسألة مطروحة، فما الذ    األورو

؟ وهـل تتمثـل     ى لغة أخر  خاصة إذا تفلّت من لغته األصلية ودخل يف       
  تنميـه وتنـسبه إىل      تعرف ا شخصيته ومالحمه اليت     خصائص الفن اليت  
  معانيه، أم تتمثـل يف  هـل تتمثل هذه اخلصـائص يف.ثقافة أمة بالذات 

 تلك املرحلـة  أريد أن أقول إن أكثر من دافٍع يف     ء آخر؟ ي ش يلغته قبل أ  
 " الشمال موسم اهلجرة إىل  " قراءة    إىل  كان يدفعين  - أواخر السبعينيات  -

 . مفاجأةولقد قرأت الرواية، فكانت بالنسبة يل
 موسم اهلجـرة إىل   " و . بالذات  وسوداين الطيب صاحل كاتب عريب   

 والرواية فن حـديث     . فن الرواية  يفأو الثانية   األوىل   حماولته   ي ه "الشمال
 اآلداب اإلنسانية بصفـة عامة، ألـا فـن املدينـة أو الطبقــة             يف

فالطيـب  . مسـرح التاريخ إال منذ قرنني    على   مل تظهر     اليت يالوسطـ
صاحل بأدواته املـوروثة واملكتسبة من ثقافته القوميـة خاصة، واألجنبية         

موسم اهلجرة  " كنه فاجـأنا يف   كاتب مبتدئ حمدود القدرات، ل     ،عامـة
 . بعمل مكتمل"الشمال إىل
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 طيلة السنوات العشرين    ي نفس  يف ي بق ي الذ يكان هذا هو انطباع   
املاضية، وإن كانت الرواية نفسها، أحداثها وشخصياا، قد طــارت          

 إعـادة   حمتاجا إىل  ي وجدت نفس  ، وتبددت متاما حىت   شعاعا من ذاكريت  
    ا، ألفهم ســرا، هـذا االفتنـان املقـيم      افتناينقراء . هــذه    يف 

  . قمت ا للرواية خالل األيام املاضيةاملراجعـة اليت
 

 ذا الـنص،     أكن أقرأ لالستمتاع كنت أريد أن أفهم انفعـايل        مل
 كيف تعمل   ىوأن أفسره وأبرره وأكشف عن حياة النص الداخلية، ألر        

 مطالب ـذا  ام، ليس ألين تكامل وانتظأجهزته منفردة، وكيف تعمل يف   
 أمام عمل ميتـع القـارئ   يالكشف، فأنا لست ناقدا، وإمنا وجدت نفس     
ـ بقدر ما حياول اإلفالت منه، كأنه الغانية اليت    عنـك  ي تريك شيئًا وختف

 هـذه املرة ركضا أو تـدفقًا أو اسـتعجاالً           وهلذا مل تكن قراءيت    .أشياء
  . النهايةللوصول إىل

  

وأتلكأ، وأتصنع الالمباالة، وأقرأ الصفحة مرات،      وإمنا كنت أتريث    
 أو أستعيد عبارة أو تـشبيها،        البداية من جديد، أتذكر واقعه     وأعود إىل 

 حمتاجا ألكرر هذا مرات ألمتثل الرواية       يأتصور شخصية، مث أجد نفس    أو
 أسرة يلتـئم  ي حركتها املنتظمة املنسجمة، كأمنا ه   أو يف  ي تركيبها احل  يف

منظومة من الكواكب واألقمار تدور كلـها حـول         فترقون أو أفرادها وي 
، ويدور كل منها حول نفسه، فيشرق ويغرب، ويقتـرب          يكوكب أصل 

 الوقـت    تفصله عن أشقائه، وفيا يف     منا ويبتعد عنا حمتفظًا باملسافات اليت     
 . تشده إليهمذاته للقرابة احلميمة اليت
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ابالت، املقابلة أو املطابقة     والدالالت واملق  إا رواية مزدمحة باملعاين   
، وهو وجـود    CONTREPOINT ى املوسيق  يقال عنه يف   ي الذ باملعين

 يصاحبه أفقيا، ويتآلف معه     ي موازاة اللحن األساس    أو أكثر يف   خط حلين 
حمتفظًا مبساره املنفصل وإيقاعه اخلاص، فالرواية من حيث الشكل مغريـة     

  .بقراءة متأنية
 

 ألا حلقة من سلسلة األعمـال        كذلك من حيث املوضوع،    يوه
 نظر إليها املؤلف من      تدور حول مسألة الشرق والغرب، اليت      الروائية اليت 

 زاويته اخلاصة، فوجدها مسألة اجلنوب والشمال ورمبا نظـر أيـضا إيل           
 تدور حول موضـوع      اليت "السمان واخلريف "عنوان رواية جنيب حمفوظ     
 مستوحاة من هجرة طيور     ية، وه  العنوانني واحد  آخر، لكن االستعارة يف   

 جنوب البحر املتوسط، وهذا ما يشري إليه عنوان جنيب حمفوظ           الشمال إىل 
 العكس، فجعل طيور اجلنوب، وهو واحـد        وقد ذهب الطيب صاحل إىل    

  . الشمالمنها، اجر إىل
 

 ومسألة اجلنوب والشمال تتـضمن مـسألة        غري أن اخلالف بسيط   
 ىل سبق اجلميع إ   يا عنوان توفيق احلكيم الذ     يشري إليه  الشرق والغرب اليت  

 وسواء أكانـت    "عصفور من الشرق  " روايته   استعارة الطيور املهاجرة يف   
 احلالني عالقتنـا باحلـضارة    يفياملسألة شرقًا وغربا أم جنوبا ومشاالً، فه 

 الرواية العربية أو عنصرها     يفاألوىل   أعتربها مادة التشكيل     األوروبية اليت 
 ال بطبيعتها، فاحلياة اإلنسانية ال       غريب  فالرواية فن أورويب   .ملصوراخلالق ا 



١٤٦ 
 

تعرف الطبائع الثابتة أو العقليات املتمايزة، وإمنا بوصفها شكالً أدبيا تاريخ 
  .يرتبط بتاريخ اتمعات الغربية املتقدمة

  

فإذا كان تارخينا احلديث يبدأ من بداية سعينا للحاق باتمعـات           
 جوهرهـا دعـوة     الدعوة لكتابة القصة والرواية كانـت يف      األوروبية، ف 

 حققه  يلالتصال بأوروبا واالقتباس من احلضارة األوروبية، والنجاح الذ       
 دخول العصور    حققناه يف  يالروائيون العرب وجه من وجوه النجاح الذ      

تاب املصريني  ، وكان من أكثر الك    ي هذا يقول إبراهيم املصر    احلديثة ويف 
وإذا كان األوروبيون قد بدأوا بقـصص بوكاشـيو         " :الفنمحاسةً هلذا   

 ولكنهم تقـدموا وحتـضروا      ،وأضراا، فقد بدأنا حنن بقصص ألف ليلة      
 أسرار العلم تبدلت نظرم     وملا اهتدوا إىل  ،   الطريق وتثقفوا وختلفنا حنن يف   

 مالحظة الواقع وتصويره وحتليله،     ي القصة وأودعوها الروح العلمية أ     إىل
 قامـت ـا      جمموع اجلهود الثقافية الـيت     روح العلمية املمثلة يف   وهذه ال 

  تبديل نظـرم إىل     يضطلع ا اليوم معظم أدبائنا، آخذة يف       أوروبا، واليت 
 ي مـصر  ياألدب عامة، ولسوف متكّنهم، وال شك من ابتداع فن قصص         

  ." جنب جنبا إىل األورويبي يسري مع األدب القصصوإنساين
 

 الرواية العربيـة املكـان      وع الشرق والغرب يف   من هنا احتلّ موض   
 القصيدة العربية الكالسيكية، كما وضع نظريتها ابن  احتله املديح يف  يالذ

 . وإن كان بني املوضوعني فرق شاسـع  ،"الشعر والشعراء " كتابه   قتيبة يف 
 بقيم وأعـراف    ي، تتغن السيكية عامة وقصيدة املديح خاصة    فالقصيدة الك 

 تعبري عـن الـروح      يأما الرواية فه  ،   بِصيغ وتقاليد ثابتة   تعبر عنها ثابتة  
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  شـكل أديب  بالتـايل  ي ومتيز ثقافتها، وه   ي متيز الطبقة الوسط   الفردية اليت 
 إال أن الشعر بطبيعتـه     ،مغامر يرفض اخلضوع للتقاليد ويبحث عن التفرد      

 الفـن   يهو فن التكثيف والتجريد والتعميم، أما الرواية، والنثر عامة، فه         
  . حيفل بالتفاصيل واجلزئيات واملالمح احملددة والشخصيات الفرديةيلذا

 

الرواية العربية، على فإذا كان هناك موضوع بالذات قد فرض نفسه         
 كل رواية معاجلـة خاصـة       وهو موضوع الشرق والغرب، فهو يعاجل يف      
 كتابـة    مدركًا أن جناحه يف    ،يستفيد فيها الكاتب بتجربته احلية املتميزة     

 . كتابة منطيةي وجتاوزه ألي تصور تقليديحترره من أعلى ته يتوقف رواي
 الرواية العربية ليست    ومقابلة الشرق بالغرب أو الغرب بالشرق يف      

 مقابلـة بـني     يمقابلة بني مكانني أو جهتني من اجلهات األربع، وإمنا ه         
تارخيني أو طورين من أطوار التقدم أو شرطني من شروط قيام احلـضارة             

حـديث  " ي من هنا كان عنوان كتاب حممد املـويلح        . الشخصية وبناء
 الرواية العربية    يعد إرهاصا يف   ي، الذ " بن هشام أو فترة من الزمن      ىعيس

 العصور احلديثة يقوم ا دفني ينهض مـن مدفنـه            فهو رحلة يف   .احلديثة
 شوارع القاهرة املعاصرة وشوارع      دليالً يقوده يف   يمتخذًا الكاتب الراو  

 طرق العامل اآلخـر      يف  فرجيل يقود دانيت   س، كأنه الشاعر الروماين   باري
 شاعر مـن    "الكوميديا اإلهلية " فبطل   .ءي كل ش  يفاألوىل  رحلة تعاكس   

 باشا ي اآلخرة يقوده شاعر من أبناء اخللود، أما املنيكلأبناء الدنيا يرحل يف
، ألن الدنيا    الدنيا أو يعود إليها حيا     ، فدفني يرحل يف   يبطل رواية املويلح  
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م أبنـاء العـصور     خرى  أصبحت م القارئ احلديث، كما كانت األ      
  .يالوسط

 

 .رتبطت بالثفافة الدينية   ا  مقابل امللحمة اليت    يف الرواية إذًا فن علماين   
 ي احلديث بقصة مشاة لقصة املويلح     وليس غريبا أن يبدأ املسرح العريب     

 استمر أكثر مـن ثالثـة   يلذ من نومهم ا"أهل الكهف " ينهض فيها    اليت
  .قرون

 

 جتـسيدا لتلـك     " الشمال موسم اهلجرة إىل  "نستطيع إذًا أن نعترب     
 ميكن التغلب عليه عند     ي هذا التوتر الذ   .العالقة املتوترة بيننا وبني الغرب    

 أو بانتصار النوازع اإلنـسانية      بعض الروائيني من خالل االتصال الثقايف     
ـ      املشتركة كاحلب مثالً، ويستح    ر، ألن  يل التغلب عليه عند البعض اآلخ
ألن تاريخ العالقة بينهما هو تاريخ العنف       الشرق شرق والغرب غرب، أو    

موسم "  يف ى إال بأن يقهر أحدمها اآلخر، كما نر       ي ال ينته  ي الذ يالدمو
  ." الشمالاهلجرة إيل

 

 يـسبق   يتبدأ رواية الطيب صاحل بداية هادئة، لكنه اهلدوء الـذ         
 لنـدن، حيـث درس الـشعر         من بعثتـه يف    يعاد الراو  فقد   .العاصفة
 قريتـه   حاله يف على  ء  ي، ونال درجة الدكتوراه، ووجد كل ش      ياإلجنليز
 أحضان النيل جنوب اخلرطوم، األهل، والشمس، والنـهر،     تركها يف  اليت

ـ   اقترب من التسعني برائحته الغريبة اليت      يوشجرة الطلح، واجلد الذ     ي ه
 وصديق  . املقربة ورائحة الطفل الرضيع    لكبري يف خليط من رائحة الضريح ا    
 بلـغ   ي والشيخ طه ود الريس صديق جده الذ       .الطفولة حمجوب املزارع  
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 اهلمة  يالسبعني، وتزوج مخس نساء، وصار ألحفاده أوالد، وما زال قو         
 امـرأة طويلـة تقـارب       ييبحث عن أرملة أو ثيب وبنت جمذوب، وه       

 وكانت تدخن السجائر وتشرب اخلمر      السبعني وال تزال فيها بقايا مجال،     
يثها ملا  وحتلف بالطالق، كأا رجل فيتسابق الرجال والنساء لسماع حد        

 هؤالء وسواهم من أهل القرية توافدوا يرحبون        فيه من جرأة وعدم حترج    
هـل املعيشة غاليـة أم     : باالبن العائد، ويسألونه عن أوروبا واألوروبيني     

سافرات يرقصن عالنية مـع الرجـال؟       رخيصـة؟ وهـل النساء حقًا     
إن األوروبيني، إذا استثنينا فوارق ضـئيلة، مثلـهم متامـا،           : فيقول هلم 

خالق حسنة،  يتزوجون ويربون أوالدهم حبسب التقاليد واألصول، وهلم أ       
خفنا أن تعود إلينا    :  فتقول بنت جمذوب ضاحكة    وهم عموما قوم طيبون   

  ربعـة، يف   ني مستقبليه رجالً مل يعرفه     ب ى ير يلكن الراو ! بنصرانية غلفاء 
 حنو اخلمسني، ليست له حلية، وشاربه أصغر قليالً من شوارب الرجال يف           

ـ   :  والده عنه فيجيبه   ي ويسأل الراو  رجل وسيم · البلد ، ىهـذا مـصطف
بيتا وتزوج حـسنة       مزرعة وبىن  ى اشتر .غريب جاء منذ مخسة أعـوام    

  .ناس عنه إال القليل حاله، ال يعرف ال رجل يف.بنت حممـود
 

 سعيد، رسول العاصفة، وبطل الرواية أو بطلـها         ىهذا هو مصطف  
ـ ىاآلخر، أو بطل الرواية األخر      روايتان  " الشمال موسم اهلجرة إىل  "، ف

 مـا    اليت ي وقد بدأت الرواية حبكاية الراو     . رواية واحدة  أو حكايتان يف  
 ي املهاجر الـذ    انقطعت فجأة، لتبدأ حكاية هذا الغريب      كادت تبدأ حىت  
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  البعيد، ننقّب يف    تارخيه الضبايب  ، ومحله ومحلنا معه إىل    يأثار فضول الراو  
  . ذكرياته األليمة الداميةأوراقه وصوره، ونقلّب يف

 

 ي نفسه، ال يعرف عن أبيه الـذ        بالنسبة إىل  إنه رجل غامض حىت   
  اإلبل، ومل يكن له إخوة، فعـاش  مات قبل أن يولد إال أنه كان يتاجر يف        

 كانت بعيدة عنه كـامرأة       اخلرطوم مع أمه اليت    ي ضواح وحيدا يتيما يف  
  أراها بوضوح شفتاها الرقيقتان مطبقتان يف      حني أرجع بذاكريت  ": غريبة

 قناع كثيف كان وجههـا      يء مثل القناعال أدر   يوجهها ش على  حزم، و 
 وكنت، ولعلك تعجب، أحس إحساسا       مل نكن نتحدث كثريا    صفحة حبر 

 بقعة معينة    كالوتد إىل   حر، بأنه ليس مثة خملوق أبا أو أما يربطين         أيندافئًا ب 
  ."وحميط معني

 

 والقبعـة   ي رمس ي ز فَرٍس يف على   جاء   يهلذا استجاب للرجل الذ   
 - ذلك الوقت    ي فف . املدرسة رأسه، يعرض عليه أن يذهب معه إىل      على  

 حاجة إىل   يف  كانت سلطات االحتالل الربيطاين    - أوائل القرن العشرين  
 هـذه   موظفني متعلمني من أهل البالد الذين كانوا يـسيئون الظـن يف           

 ى مدارسها، فال يستجيبون ملثل هذه العروض لكن مصطف        السلطات ويف 
 يسعيد كان يشعر بأنه حر، رغم أنه كان طفالً وال يزال، فقرر أن ميض             

الفَرس خلفه وكان قراره هـذا أول خطـوة         على   أردفه   يمع الرجل الذ  
  . رمسها لنفسه الطريق اليتطوها يفخي

 

 ىاحلفظ واالستيعاب والفهم، فطـو    على  كانت له مقدرة عجيبة     
 اخلرطوم، وأصبح يتحدث اإلجنليزية بطالقـة       يفاألوىل  سنوات الدراسة   
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 القاهرة، مث حصل    منحة واصل ا دراسته الثانوية يف     على  أهلته للحصول   
  طريقه إىل  دن، آخر حمطة يف    جامعة لن  ليكمل دراسته يف  أخرى  منحة  على  

  .الشمال، حيث انعقدت خيوط املأساة
 

رجل بال تاريخ كأنه فكرة جمردة بقدر ما هو شخصية مفعمة حبياة            
 له، وال ذكريات    ة مل ير أباه، وال تربطه صلة بأمه، وال إخو         .قوية صاخبة 
 وها هـو    . اخلرطوم، وال أصدقاء    مسقط رأسه، وال مرتل له يف      تشده إىل 
  يف يلعشرين، شاب وسيم، متوقّد الذهن، يدرس االقتصاد السياس       دون ا 

 الرابعة  جامعة لندن، وهو يف   جامعة أكسفورد، مث يتخرج ليعين حماضرا يف      
 .والعشرين

  

 سعيد وطنيا متعصبا، وال ثوريا متطرفًا، بل هو رجل          ىليس مصطف 
  م   عمله، ينهل من ثقافة اإلجنليز، وينغمس يف      على  منكبعلى يتردد   حيا

 يقـرأ الـشعر     ي، وأندية هامبستد، ومنتديات بلـومزبر     يحانات تشلس 
  الدين والفلسفة، وينقـد الرسـم، ويـتكلم يف          ويتحدث يف  ياإلجنليز

 فراشه، مث يـسري      يدخل املرأة يف   ء حىت ي يفعل كل ش   .روحانيات الشرق 
  . صيد آخرإىل

 

 فتيات مـن جـيش اخلـالص، ومجعيـات          ة فراش لقد جلب إىل  
تمع حـزب األحـرار،     رز، وجمتمعات الفابيني كان ينتظر أن جي      الكويك

احملافظني، أو الشيوعيني ليسرج بعريه ويذهب ليلتقط رزقـه         العمال، أو أو
 !من بني املناضالت املتحمسات



١٥٢ 
 

 لندن، حيث وقف متهما بقتل زوجتـه         يف ى قاعة احملكمة الكرب   يف
 ١٩٢٣وفرباير   ٢٢  الفترة بني أكتوبر   جني مورس، واجهه االدعاء بأنه يف     

 وقت واحد، وكان يِعـد كـالً منـهن          كان يعيش مع مخس فتيات يف     
بالزواج، وينتحل مع كل منهن امسا زائفًا، فهو حسن، وتشارلز، وأمني،           

 كأن تنكّره اعتراف حبقيقة يستشعرها أو خطر يتهدده، فمـا           .وريتشارد
فيـه هلـذه     له من شخصيته القومية إال امسه ولونه؟ أو كأن ن          ي بق يالذ

 جيب أن يدفعه لتقوم العالقـة بينـه والنـساء           يالشخصية هو الثمن الذ   
الطـرف  علـى    وهو شرط حاول أن جيعله متبادالً ويطبقه         .اإلجنليزيات

اآلخر، فكان حيب من بعض عشيقاته أن يتقمصن معـه دور شـهرزاد،             
 يركعن أمامه، ويغسلن أقدامه، ويرضني بأن يعاملهن معاملة السيد العريب         

  .القدمي حلرميه وجواريه
 

 سعيد مل حيب أيا من عشيقاته، ألنه كان يعلم علـم            ىلكن مصطف 
 ياليقني أنه قادم من عامل آخر، وأن بينه وبينهن عصورا من العنف الـذ             

صنعه األوروبيون بينه وبينهن املستعمرون والغزاة الرومان، والـصليبيون،         
 .ات الشرق، ودمروا حضارتهواإلجنليز، والفرنسيون الذين اغتصبوا ثرو

  حيملـه يف   ياجلنوب الذ :  سعيد إذًا ممزقًا بني عاملني     ىكان مصطف 
  . ميارس فيه حياتهيدمه، والشمال الذ

  

 جـني   ىولقد أعلن هذا التمزق عن نفسه بعنف صارخ يـوم رأ          
 أذلّته  أيضا املرأة الوحيدة اليتي أحبها، وه املرأة الوحيدة اليتيمورس، وه
 مطاردـا    إذا أمعـن يف    رفضت أن تستجيب إلغراءاته، حىت    واحتقرته و 
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فتزوجها، لكنها ظلّت تتهرب منه، مث أصبح يشك         طلبت منه أن يتزوجها   
قال إنه سـيقتلها    !  أخونك افرض أنين :  فواجهها، وإذا ا تقول له     .فيها

  !أنت فقط تقول، لكنك لن تفعل:  تبتسم ساخرةيقالت وه
 

 مرتله ذات مـساء      يعود إىل  ترية حىت هذه الو على   حياما   يومتض
ء يوجهها ش على   السرير مستلقية عارية و    بارد داكن مكفهر، فيجدها يف    

  . حالة تأهب عظيممن احلزن، يف
 

 ي عينيه، وإذا ه    عينيها فنظرت يف   حافة السرير ونظر يف   على  جلس  
 رفـع اخلنجـر بـبطء    .سلوبة اإلرادة تتحرك حبسب مشيئته    ألول مرة م  
 ا خبليط من الدهـشة واخلـوف          ةفتابعت حدا، واتسعت حدقابنظرا

أرجوك أنـا   : لت وقالت والشبق مث أمسكت اخلنجر وقبلته بلهفة، وتأوه      
 رجليها حـول    يوضع حد اخلنجر بني ديها، وشبكت ه       مستعدة اآلن 

 صدرها، وأحس بدمها احلار يتفجر،       غاب كله يف   ظهره ضغط ببطء حىت   
 وقلـت   .أحبك، فصدقتها : وقالت يل " !يتعال مع :  تصرخ متوسلة  يوه
 لكنه سيدفع   ، أحبها، قتلها   املرأة الوحيدة اليت   ." وكنت صادقًا  ،أحبك: هلا

 استطاع فيها احملامون والشهود أن ينقذوه        هذه احملاكمة اليت   الثمن، ال يف  
 السجن سبع سنوات،     يف ي السودان بعد أن يقض    من حبل املشنقة، بل يف    

 بالده يبحث عـن     صقاع األرض، وأخريا يعود إىل     أ مث يغادره ليتشرد يف   
  رأينا أهلـها يف     تلك القرية اليت    فيه ماضيه، فيشده قدره إىل     ىمكان ينس 

أول الرواية يستقبلون ابنهم العائد من إجنلترا، وبينهم هذا الرجل الغريب           
يعـرف     فيظل يطـارده حـىت     ،ي يثري فضول الراو   ي سعيد الذ  ىمصطف
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 يوليو، وقد فاض النيـل يرتفـع        ة قائظة من ليايل    ليل  وفجأة، يف  حقيقته
 لقـد   .أثرعلى   فلم يعثَر له     ى اختف ي سعيد الذ  ىالصراخ من بيت مصطف   

مات غريقًا أو منتحرا بعد أن ترك مع زوجته اجلميلة وصية يكلف فيهـا              
  .تربية ولديهعلى  بأن يقوم بعده يالراو

 

اية بقليل، ليقدم لنا     توقّفت بعد البد    حكايته اليت  ىهنا يستأنف الراو  
 وزارة   قد تسلّم وظيفتـه يف     ي سعيد وحكايته املثرية وكان الراو     ىمصطف

القرية بني احلني واحلني يزور أهلـه، وينفّـذ         على  املعارف، وأخذ يتردد    
 الريس يتقـدم    .أسرته ويفاجأ بالشيخ ود   على   ائتمنه   يوصية الرجل الذ  

بإصرار، وتطلب مـن     ترفض    سعيد اليت  ىللزواج من حسنة أرملة مصطف    
علـى   سريغمها أهلـها     ي أن ينقذها من هذا الزواج الذ      ي الوص يالراو

قبوله، بأن يعقد عليها هو، لكنه ال يفعل ألنه متزوج بالفعل، فيتم الزواج             
 ي فقد ظلت حسنة تقاوم الشيخ املزواج الـذ        . مبأساة عنيفة  ي ينته يالذ

 مبخالبـه،   يعـار  مزق جـسدها ال    استبد به اهلياج رغم شيخوخته حىت     
  .جسده فمزقته بالسكنيعلى  أيضا يواالت ه

 غرام األرملة الضحية، فقد  قد وقع يفيوهنا فقط نكتشف أن الراو
نزل عليه النبأ نزول الصاعقة، وها هو ال جيد إال النيل يطفئ فيه حزنـه               

 أيهما يتجه،    إىل ي املنتصف بني الضفتني ال يدر      يتوقف يف  وغضبه، حىت 
  ! الشمال؟ب أم إىل اجلنوإىل

 

 سعيد،  ى ليس إال الوجه املكشوف ملصطف     ي أن الراو  ي اعتقاد ويف      
علـى   الرواية أكثر من دليل      ، ويف يكما أن هذا هو الوجه املستور للراو      
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 وقد هاجر كل منهما     ح األحداث مسرعلى  ذلك، فهما يتبادالن الظهور     
 النيل كـل  يا معا يف وانتهعاد، وأحب كل منهما املرأة ذاا      الشمال و  إىل

  .طريقتهعلى 
  

 رجلني، وجعل روايته حكـايتني      وقد رسم الطيب صاحل بطله يف     
حبثًا عن الثانية، وذا يـشوقنا،      األوىل  اآلخر، وجيعل   على  ليسلط أحدمها   

 فإذا كان   . حاجاتنا للمتعة مبا نقرأ ونتخيل ونتوقع      يويثري انفعاالتنا، ويرض  
ء، فهذا شرط من شروط البناء احملكم      يالشالرجالن مع هذا خمتلفني بعض      

 الوقـت    يزداد مجاالً وصالبة بتعدد االحتماالت ووجاهتها كلها يف        يالذ
 .ذاته

 هذه الرواية وجهان حلقيقة  ورمبا رأينا باملثل أن اجلنوب والشمال يف      
مثلنا متاما، يتزوجون ويربون أوالدهم، " ي فاإلجنليز كما قال الراو.واحدة

 نظـر    ترمز يف  يوه - وإذا كانت جني مورس      ." قوم طيبون  وهم عموما 
 اجلنوب،   يرمز إىل  ي سعيد الذ  ى قد قتلت بيد مصطف    -  أوروبا البعض إىل 

 أحبها، فإن كان قد تزوج بعدها حـسنة بنـت            املرأة الوحيدة اليت   يفه
  الشمال، وهو أال تساق املرأة كأا دابة إىل        حممود، فقد لقّنها ما تعلمه يف     

 .جل ال حتبهفراش ر
  

 هذه الرواية خيتلفان عنهما     اجلنوب والشمال، أو الشرق والغرب يف     
 عاجلت هذا املوضوع من قبل إن املواجهة هنـا           كثري من األعمال اليت    يف

 !شاملة عنيفة، والتناقض مع ذلك ليس جوهريا
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 ي الرواية ليس جمرد فعل، وإمنا هو فكر قبل أ          جنده يف  يوالعنف الذ 
 " الشمال موسم اهلجرة إىل  "نعلم أن الطيب صاحل كتب      ء آخر وحنن    يش

 ازدهرت فيه   ي الوقت الذ   يف ي أوائل الستينيات، أ    إجنلترا يف  وهو يقيم يف  
 ليوبولد سـنجور،    يأيدعلى   ي والسياس فكرة الزنوجة، بوجهيها الثقايف   

 سيزار، وفرانز فانون وسواهم من الشعراء واملفكـرين والزعمـاء           يوإمي
لك السنوات كانت الثورة اجلزائرية قد انتـصرت وامتـد           ت  يف .األفارقة

  يف "النمر األسود " الوقت ذاته حزب     فريقيا كلها، وتشكّل يف   إ تأثريها إىل 
         فرويد يدعو  على  الواليات املتحدة وكان عامل النفس وهللم رايش املنشق

 الواليـات    وكان الفيلسوف هربرت مـاركوز يف      ،ي التحرر اجلنس  إىل
 أن الكبت   "العشق واحلضارة " كتابه   نظام الزواج، ويعلن يف   املتحدة ينقد   

 مقاومته، ألنه ، ويدعو الشباب إىلي صورة من صور القهر السياسياجلنس
 بالغريزة وإفراغ الطاقـة     ي التسام  العصور املاضية إىل    يف ىإن كان قد أد   

، فالتحرر اآلن ضرورة لصنع احلـضارة،        والفين  النشاط األديب  اجلنسية يف 
  ! فالكبت يولّد االنفجاروإال

 

 سعيد ى، ومصطفيالراو:  رواية الطيب صاحل إذًا بطالن رئيسيان    يف
  األحداث بنفسه حمـدودة، ويكـاد دوره يف         يف يومع أن مشاركة الراو   
 سـعيد واقتفـاء آثـاره    ىحلّ لغز مـصطف على الرواية يكون مقصورا    

لرواية، بـل    ا  ليس قليل األمهية يف    يوالكشف عن حقيقته مع هذا فالراو     
 احلقيقـة وجهـان      جانب البطل األول، أو أما يف      هو بطلها اآلخر إىل   

 .لرجل واحد
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 ي يقص علينا القصة، ويـرو     ي الذ يوحنن قد مل شخصية الراو    
أحداثها ويصف أبطاهلا، معتقدين أنه ليس إال ناقالً مـتطفالً أو شـاهدا             

ـ   حمايدا واحلقيقة ليست كذلك فالبون شاسع بني أن تقف          ي أمام القاض
  . رواية واقعة حقيقية، وأن تلعب هذا الدور يف بأقوالك يفلتديل

 

 مطالب بأن تكون صادقًا، وأال تقدم إال احلقيقة         يأنت أمام القاض  
  الرواية فأنت تنشئ عاملًا من عناصر شـىت      أما يف  . وامليل ياردة من اهلو  

 ىيله، أو ختـش   ومواد خمتلفة، بعضها مما رأيت ومسعت، وبعضها مما تتخ        
 هذا كله تقدم نفـسك، وتعبـر عـن أفكـارك            وقوعه، أو تتمناه ويف   

حنو مؤثر تريد بـه أن      على  وعواطفك، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، و      
على تدخل القارئ عاملك، ليشاركك عواطفك، وحيكم من وجهة نظرك          

 كتبـه   ياألشخاص واألفعال واألقوال هناك فرق هائل بني التقرير الـذ         
اللـص  "بط املباحث أو وكيل النائب العام عن سعيد مهران بطـل            ضا

  .، وبني ما كتبه جنيب حمفوظ عن هذه الشخصية"والكالب
 

 موسـم اهلجـرة إىل    "فما دامت   .  هو الكاتب  يقد نظن أن الراو   
، " بعد غيبة طويلـة     يا ساديت  ي أهل ىلعدت إ " تبدأ ذه اجلملة     "الشمال

قنا الطيب صـاحل، وليـست الروايـة         ليس إال صدي   يالراوفاملتحدث أو 
 لو مل يستخدم الكاتـب ضـمري         رواية، إال سرية ذاتية، حىت     ي، أ بالتايل

قد نظن أن     لو انسحب من مسرح األحداث انسحابا تاما،       املتكلم، وحىت 
 تبـدأ ـذه     " الشمال موسم اهلجرة إىل  " فما دامت    . هو الكاتب  يالراو

 ي، فاملتحدث أو الراو   "غيبة طويلة  بعد    يا ساديت  ي أهل عدت إىل "اجلملة  
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 رواية، إال سرية ي، أليس إال صديقنا الطيب صاحل، وليست الرواية بالتايل
 لو انسحب مـن      لو مل يستخدم الكاتب ضمري املتكلم، وحىت       ذاتية، حىت 

 كأنه جمرد عني سـحرية      يمسرح األحداث انسحابا تاما، وقدم ما جير      
األبطال ونسمعهم ونتبع حركتهم من      ىنعاين من خالهلا األحداث، ونر    

  . النهايةالبداية إىل
 

 بأن نظن هـذا الظـن       ي ما يغر  " الشمال موسم اهلجرة إىل  " ويف
 الثالثني من عمره أو جتاوزها بسنوات أكمل        ، يف  شاب سوداين  يفالراو

، وهو ذاته   ي الشعر اإلجنليز  الدكتوراه يف على   إجنلترا، وحصل    دراسته يف 
 وزارة املعـارف    ة وعاد من إجنلترا ليشغل وظيفـة يف       شاعر ينظُم بالعربي  

السودانية وهذه صفات ومؤهالت قريبة مما نعرفه عن الطيـب صـاحل،            
  . أواسط الستينيات كتب فيها روايته يف الفترة اليتخصوصا يف

 

 جبامعة لندن وكـان  "كنجز كولدج"  الطيب دراسته يف  ىآنذاك أ 
 كتابـة   وكان قد بدأ طريقـه يف     ،   من عمره   اخلامسة والثالثني   حوايل يف

 ما زال يعتربه أرفع     ي كتابة الشعر الذ   الرواية بعد حماوالت ال بأس ا يف      
ورمبا . اإلطالق، وال يزال حيفظ منه ويتمثّل به ويرويه       على  الفنون األدبية   

 هذا العصر    املعدودين يف  كان الطيب صاحل واحدا من حفّاظ الشعر العريب       
مـا  علـى   رواياته أدلّة قوية كان القارئ أن جيد يف وبإم. نعيش فيه  يالذ

 سعيد يقـرأ آلن     ى جيعل بطل الرواية مصطف    "موسم اهلجرة "  إنه يف  ،أقول
 . نواس وهو يشرب معها مخر التفاح       صديقاته، قصائد أليب   ىمهند، إحد 

 مرتل حمجوب شرب   سعيد يف ى   مع مصطف  ي قضاها الراو   السهرة اليت  ويف
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 كُتبـت عـن      بقصيدة إجنليزية من القصائد اليت      انطلق لسانه   حىت الثاين
  :احلرب العاملية األوىل

  

B
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 يفحصها بعد   ي جلس الراو   سعيد اخلاصة اليت   ى أوراق مصطف  ويف
 كتابه الشعر يقـول  انتحار صاحبها أو غرقه، وجد حماولة من حماوالته يف   

  : مطلعهايف
  

      عربدت يف الصدر آهات احلزين    

 لب فاضت من تباريح السننيودموع الق  
  

  

 جعل بطل الرواية، كما     ي حماوالت الطيب صاحل الذ    ىواحلقيقة أا إحد   
  رواية الطيب صـاحل أو يف      سواء يف  يغري أن الراو    شبيها له  يجعل الراو 

  .روايات غريه ليس الكاتب، مهما يكن من وجوه الشبه بينهما
 

ا الكاتب مستفيدا    خيلقه  شخصية من شخصيات الراوية اليت     يالراو
علـى   خمتلف شخصياته موزعة      جندها متناثرة يف   من جتربته الشخصية اليت   
 إذًا شخـصيـة روائيـة   ي فالراو.دة شخصية واح اجلميع ال حمصورة يف   

 التعـبري   يرمسها الكاتب ويلوا كما يريد، وحيدد هلا دورها وطريقتها يف         
  .عن نفسها ومتثيل غريها من الشخصيات

 

 جانـب   له الطيب صاحل أن يكـون إىل       ى أو رأ  ي الراو ىولقد رأ 
 وضع لنفـسه    ي سعيد الذ  ىدوره كراٍو، وجها آخر لبطل الرواية مصطف      

أن يتفوق علميـا    :  إجنلترا هدفني مقدسني    عاشها يف  خالل السنوات اليت  
  عين فيه حماضـرا يف     ي ينتزع منهم املكان الذ    اإلجنليز أنفسهم حىت  على  
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 ال متر ليلـة دون أن        حىت ،يتقّلب بني أحضان نسائهم   جامعة لندن، وأن    
 حتقيق اهلـدفني     سعيد يف  ى وقد جنح مصطف   .ميأل فراشه منهن جبسد فاتن    

  . استعصت عليه، فتزوجها مث قتلها املرأة اليتىل إى انتهحىت
 

 سعيد، بـل    ى ال يقول لنا صراحة إنه الوجه اآلخر ملصطف        يوالراو
 فيها رجالً غريبـا     ى قريته فرأ   عاد إىل  هو يقول لنا صراحة إنه رجل آخر      

 ، أن حيلّ لغزه ويكشف عن شخصيته  ي قرر الراو  ي سعيد الذ  ىهو مصطف 
 سعيد رمبا كان جمرد حيلـة، احتاهلـا        ى لصلته مبصطف  يلكن إنكار الراو  

 وهناك أكثر من شاهد     ،الطيب صاحل ليحكم بناء الرواية وحيبك أحداثها      
  . شبيها بالبطل أو وجها آخر لهيلراو جتعل االصلة العضوية اليتعلى 

 

 إجنلترا، مث عاد  السودان، وأكمل تعليمه يفكل منهما بدأ دراسته يف
لغتني العربيـة    النهاية وكل منهما حيب الشعر ويرويـه بـال          بلده يف  إىل

ولديه وقد كاد   على   وصيا   ي سعيد الراو  ى وقد اختار مصطف   ،واإلجنليزية
 سعيد أو وقع بالفعل وإذا كـان        ى مصطف  حب أرملة   أن يقع يف   يالراو

 ي النيل، فقد انتهت الروايـة والـراو        سعيد قد مات غريقًا يف     ىمصطف
  .يغالب املوج بني الضفتني

  

 إجنلترا،  السودان وال نعرف ماضيه يف يفيوحنن نعرف حاضر الراو
 فنحن ال نعرف    ، عن ماضيه  ي سيكشف لنا الراو   ي سعيد الذ  ىأما مصطف 

 ى هو حاضـر مـصطف     يه، وبوسعنا أن نقول إن الراو     الكثري عن حاضر  
ـ   ى  سعيد أو وجهه املكشوف، وإن مصطف       أو  ي الـراو  يسعيد هو ماض

 .وجهه املستور
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  غـرق يف   ي النيل أو انتحر، لكن الذ      سعيد يف  ىلقد غرق مصطف  
 قرر أن خيتار    ي الذ ي الراو احلقيقة هو ماضيه، أما حاضره فباٍق متحقق يف       

 ي وبكل ما بق   ..ىتطيع أن أغفر فسأحاول أن أنس     وإذا كنت ال أس   "احلياة  
 ..النجـدة :  مـسرح   يصيح يف   ممثل هزيل   من طاقة صرخت، وكأنين    يل

 ."!النجدة
  

  رجلني؟ملاذا قسم الكاتب بطل الرواية يف -
  

 سعيد حـالً للّغـز      ى تدور حول مأساة مصطف    لتكون الرواية اليت  : والًأ
ن شخصا واحدا يتحدث عن     وتنقيبا عن أسراره، ولو أن بطل الرواية كا       

 لكن  ، لكانت جمرد سرد أو حكاية مسطحة      ينفسه، أو يتحدث عنه الراو    
 شخصني يطارد أحدمها اآلخر منقبـا عـن         الطيب صاحل جعل البطل يف    

  . رواية غنية بالعناصر املتصارعةحاضره وماضيه، وذا حول احلكاية إىل
 

، وهو أن الكاتب    ي وهناك تفسري اجتماع   . أو مجايل  هذا تفسري فين  
 يعلم أن بعض قرائه رمبا اعتربوه هو نفسه بطالً لروايتـه،            ي الذ السوداين

 حد ما، قد فـضل أن        يشبهه إىل  ي سعيد الذ  ىووحدوا بينه وبني مصطف   
 وقـع    األخطاء اليت   إجنلترا دون أن يقع يف     خيلق بطالً آخر عاش أيضا يف     

ئًا، وأسند إليه روايـة     دون أن نعلم عن أخطائه شي      سعيد أو  ىفيها مصطف 
 حـسن   ياألحداث، ليخلط القراء، إذا أرادوا، بني الطيب، وهذا الـراو         

 ! سعيد القاتل العربيدىالسمعة، بدالً من أن خيلطوا بينه وبني مصطف
احلقيقة حميرة، والناس مجيعا متشاون بقدر ما هم خمتلفون وهذا ال           

علـى   طبـق حـىت    سعيد فحسب، بل ين    ى ومصطف يالراوعلى  ينطبق  



١٦٢ 
 

الزوج األسود القاتل وزوجته القتيلـة   على   سعيد وجني مورس،     ىمصطف
 كانت حتتقره، نعم لكنه     . البيضاء، عطيل وديدمونة، اجلنوب والشمال     -

 جاء من اجلنوب، وهذا هو      ي الذ يأنا الغاز "كان يريدها جارية أو سبية      
ح القرصان، وجني  لن أعود منه ناجيا أنا املالّي الذيميدان املعركة اجلليد

  ." ال أبايلولكنين،  ساحل اهلالكيمورس ه
  

 مل تبلغ العـشرين وكانـت        هذه الفتاة اليت   -وإذا كانت آن مهند     
 سـعيد   ى  قد أهدت مـصطف     - جامعة لندن    تدرس اللغات الشرقية يف   

 مهتـز   صورا بالعباءة العربية والعقال، وكتبت حتت الصورة خبط عريب        
 نفـسه أحيانـا     ي سعيد يسم  ىقد كان مصطف  ، ف "من جاريتك سوسن  "

صديقاته، لكنه كان   على   بذلك شخصه أو ميوه      يتشارلز وريتشارد، خيف  
 كـان   .ثالثون عاما ":  الوقت ذاته يعبر عن افتنانه بأوروبا واألوربيني       يف

  وطري الوقواق يغـين    . احلدائق شجر الصفصاف يبيض وخيضر ويصفر يف     
ا وقاعة ألربت تغص كل ليلة بعشاق بيتهوفن         ثالثون عام  .للربيع كل عام  

 الفن والفكر مسرحيات برنارد شو      وباخ واملطابع تخرج آالف الكتب يف     
 كانت إيدث ستويل تغرد بالشعر،      . الرويال كورت واهليماركت   متثل يف 

 مده وجـزره  ومسرح الربنس أوف ويلز يفيض بالشباب واأللق البحر يف   
 اجلزيرة مثل   .البحريات تزدهر عاما بعد عام     بورمنث وبراينت، ومنطقة     يف

 ثالثون عاما   . مع حتول الفصول    حتول سرايب  حلن عذب، سعيد حزين، يف    
 ، وال يعنـيين   يوأنا جزء من كل هذا، أعيش فيه، وال أحس مجاله احلقيق          

 !" كل ليلةيمنه إال ما ميأل فراش
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  وكـان  ." الشمال أنا جنوب حين إىل   ":  سعيد يقول  ىكان مصطف 
:  جييب أهـل قريته وهـم يسألونه عن أوروبا وأهلها، فيقـول          يالراو

إم مثلنا متاما وحنـن مثلهم ليسـوا أقل منا إنسانية، ولسنا أقـل منهم            
  .عنفًا وشهوانية

 

 مثـل   يفي السبعني لبنت جمذوب وهالريس وهو شيخ يف .يقول ود 
ـ      يهل يعرف أحد حالوة هذا الش     ": سنه ذوب؟ ء أكثر منك يا بنت جم

إنك دفنت مثانية أزواج، واآلن وأنت عجوز كركبة لو وجدتية ملا قلـت          
مسعنا أن غند بنت جمذوب     ":  قارب التسعني  ي الذ ي ويقول جد الراو   ."ال
على ":  وأشعلت بنت جمذوب سيجارة، وقالت     ."ء ال يتصوره العقل   يش

، أصرخ صراخا   ي بني فخذ  يالطالق يا حاج أمحد كنت حني يرقد زوج       
  !" الساقية مراحها يفمنه البهائم املربوطة يفجتفل 

  

 إنه يغير زوجاته كما يغري محريه،       ي يقول الراو  ي الريس الذ  .أما ود 
 تصغره بأربعني سنة، غري      سعيد اليت  ىأرملة مصطف على  فقد قرر أن يعقد     
 سعيد،  ىرجل بعد مصطف  على   اختذته، وهو أال تدخل      يمباٍل بالقرار الذ  

  ."ي سأقتله وأقتل نفسالزواج، فإنينلى ع إذا أجربوين"أما 
 

 الليلة اخلامسة عشرة بعد دخوهلـا مرغمـة    يوقد برت بوعدها فف   
 العتمة بعد العشاء، ودخـل النـاس        بيت ود الريس انطلقت صرخاا يف     

ليجدوها عارية خمدوشة خمموشة ترتف منها الدماء، وقد عـض الـشيخ            
 جانبها قد لفـظ أنفاسـه        قطعها وكان هو إىل    انون حلمة دها حيت   
 !مطعونا عشر طعنات
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 سـعيد ينفـذ     ىليس هذا املشهد إال تكرارا جنوبيا ملشهد مصطف              
 هو هـو   واملصري اإلنساين الفراش جني مورس، ومها يف   يخنجره بني د  

  الكلمة الـيت   ي وتلك ه   بني لون ولون أو بني جنوب ومشال       ال فرق فيه  
 . جديرة بكل فهم وتقديرييوجهها لنا الطيب صاحل، وه
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   كرمكولةدعوة من شمال السودان تيابن قر            
 

    حممد صاحلريبش
  ٢٥/٢/٢٠٠٩فة الشرق األوسط يصح

 

 بـأم   يد البكر ي مقابر الس  ة كانت إىل  ريب األخ يرحلة الط 
 كـل بلـد      األسفار، له يف   ريب كث يلقد كان الط   .درمان

 . وخالنأصحاب وأصدقاء
على ها الرحال كل شتاء     يشد إل يكان عشقه األول مصر،     

ـ ق عمره،   ي صد يم الرفاع يموعد مع عبد الرح    هـا  ي إل أيتي
م يها عبد الرح  يؤوب إل ي اختذها مقراً و   ب من لندن اليت   يالط

 . وطنهب الدار إىليسرا أوبة غريمن سو
        

 خوخته صـالح  يق صباه وشبابه وكهولته وش    ي مصر استقر رف   ويف
 بالسودان من    تغىن يب الشاعر الفحل الذ   يب األر يأمحد حممد صاحل األد   

ال أمحـد   يالقرب، وكذلك كان والده أستاذ األج     على   ومن   ،البعدعلى  
 .حممد صاحل

أول من نـوه بـأدب       -رمحه اهللا    - مصر كان رجاء النقاش      ويف      
 اهللا  قه حممو سامل مؤلف كتب األطفال املعروف أطال       يها صد يب، وف يالط

 .نيت بعضهم ومسعت عن اآلخري التقريهم كثريعمره، وغ
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 ن وهو يف  ي البحر  الدوحة ومن بعدها يف    يفعلى  عرج  يب  يكان الط 
 اجلانب  نيب ل ي، فالط  ثقايف ي ملتق  إىل تحول مرتيل يقه ملصر، وعندها    يطر

ـ ط، و يط، وطعامه بس  يموطأ األكناف وحلقته حمضورة، مظهره بس      ؤمن ي
  . لثالثةيكفي نيأن طعام االثن

 

فعـل،  ين، مكث أطول مما كان      يها بالبحر ي ف  آخر مرة زارين   ويف
 ىت له باملستشف ي، وقد أظهرت فحوصات أجر    ىد األضح يث حضر ع  يح

 . لندن  أكّد يف  يثر وعكة أملت به بوادر املرض الذ      إعلى  ن  ي بالبحر الدويل
ممـن هـم    تذكر ناس البلد ل يفياً من اللري جزءاً كب ياً ما نقض  ريوكنا كث 
  .اة ومن انتقليد احليقعلى 

 

ابنا عنه ونـشط لـذلك      ي طال غ  يوقد خططنا إلصالح املرتل الذ    
وم الثالثاء السابع   يل  ي ل ويف  أننا انشغلنا مبرضه عن ذلك     رياً، غ رينشاطاً كب 

نـاً  ي صوت سارة متهدجاً حز     أتاين نير عام تسعة بعد األلف    يعشر من فربا  
 الصباح الباكر مـن     طت أرض لندن يف   وهب ها حرجة ي بأن حالة أب   ربينخي
  بلقائه أتايني نفسينما أمن يفونات بالعمل، وب  ي، وحاملا مسح للتل   وم التايل يال

  . أن صاحب األمانة قد استرد أمانتهربينخيصوت من 
 

 أن جتمل   أن هاتفاً أتاين   ري غ ىالرؤ يعل األرض واختلطت    مادت يب 
ـ مواراة جثمان أخ   على واعمل   ،" راجل يلك وابق يوشد ح "وتصرب    ،كي

ته يتخل عن محـل  جنـس      ي مل   ي بلده الذ  ى ثر  يف ىواريب أن   جيث  يح
 . كل احملافلد بذكره يفيشي وظل ،طوال عمره
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  إىل  حممود صاحل عثمان وابنه أسامة وأخذاين      قه الويف ي صد استقبلين
ـ  يمرتل أسامة القر   اء يب من املطار، وعندما فَج الفجاج واسـتبانت األش

 نقلـه للـسودان،     نس بارك ألستأذن زوجته وبناته يف     يلداره بر  هرعا يب 
 أحـد   يفيرقـد مـسج   ي الدار وأنكرا إذ كـان صـاحبها         فأنكرتين
 أحضانه   يف أخذيني و يهش للقائ ي كان   يات بلندن، صاحبها الذ   ياملستشف
والدار لوكلمتنا  : دي آب من سفر بع    ي معانقة األب البنه الذ    يايمعانقاً إ 

قـة  ي رف  فأذنت بذلك جويل   ،ب القوم يا ط يك  ي عل ي أسف ذات أخبار فوا  
  . سرائه وضرائهدربه وصاحبته يف
 بـأم   ي مقابر البكـر    السودان يف  ى ثر  جثمانه يف  يور.. وهكذا  

  .ريه خلق كثي علىدرمان بعد أن صل
 هـو جنـل     - عرفونين ال   يللذ - صاحب املقربة    يد البكر يوالس

ـ  يليقة اإلمساع يطر صاحب ال   الكردفاين ل الويل يخ إمساع يالش  القبـة   نية دف
 يفـة املهـد   ي نوه بذكره خل   ي الذ يد املك يض ووالد الس  ياملشهورة باألب 

، ووثق شاعر "يد املكيد إال السي وال سيفة املهدي إال خل خليفةال  ": قائال
ـ  السلطان قال ما يف   ": قة ذلك بقوله  يالطر ـ    ي س ـ  املؤ يد إال دا املك ، "دي
ه يث جتمع ف  ي املعروف بأم درمان ح    يحل بامسه ا  ى هو املسم  يد املك يوالس

 .ةيليقة اإلمساعيأتباع الطر
ة، وكان جدنا صـاحل     يليوأهل كرمكول ودبة الفقراء كلهم إمساع     

ـ وم الع ي ف كنت أقرب له محارته يف     يك أحد خلفائها، وال أزال أذكر     د ي
اً يها البساً عباءته السوداء ومرخ    يتطميها السرج والفروة و   يبعد أن أضع عل   

 .ض اللون ذو مست ومهابةيسر، رجل أبيكتفه األعلى  عزبته
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خ يد أمام قبـة الـش     ي العراء الواقع خارج البلد تقام صالة الع       ويف
قرأ يفة حمجوب، وبعدها    ي ابن اخلل  يفة بكر يؤم الناس اخلل  يث  ي ح ،ودبوبة

 كادت أن تتفتـت مـن       د من أوراق توارثها أبا عن جد حيت       يخطبة الع 
هـا مـن    يدة خوفا عل  ي كراسة جد  ة بنقلها إىل   ذات مر  القدم، وقد كلفين  

  .اع ففعلتيالض
 

وال مكسورة القرن وال مشقوقة ": قرأ منهاي أمسع صوته وهو   وكأين      
 ي ال جتز  مة اليت ي هذا عن البه   "ضةياألذن وال العرجاء وال العجفاء وال املر      

علـى  خ ود بوبة    يوبعد الصالة تقام حلقة الذكر أمام قبة الش        .ةيكأضح
 :صوت املنشدعلى رتع القوم يام النوبة والطبل واخلالف والباز وأنغ

  ل باحلمد أبدأيأقول أنا إمساع
 

��/#Q QR5ل وأ�!�  #�ح ا��
  

ـ لس القوم   جيث  ي الذكر بعد عدة طبقات ح     ينتهيو  ستمعون إىل ي
  :صوت املنشد

 حلقة الذكر روضـة مـن جنـان       

 هكذا يف حـديث عـايل اجلنـاب       

  يا له مـن جزيـل خـري عمـيم         
  

ــا    ــك فيه ــت املالئ ــم حف و  
ــيم  ــع نع ــذاكرون رت ــع ال   يرت
  مــصطفي كــل حــادث وقــدمي

  

  

 ،ب وأبنائه الـسبعة   يخ حممد ود دول   ي قباب الش  نتهم إىل يذهبون بسف يمث  
فة صاحل  ي، مث حلقة ذكر ثالثة أمام قبة اخلل       ىمون حلقة ذكر أخر   يقيث  يح
 . بدبة الفقراءري اجلامع الكبنتهون يفيو
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ئة ااملعلى   ب دفن جدنا صاحل بعد أن أرىب      ي دول خ ود ي مقربة الش  ويف
ها والدنا وإخوانه إمام وأمحد وعبد الـدائم ومحـزة          ي، ودفن ف  ريسنة بكث 

  .هيضا كأبي عمر أيوكان آخرهم موتاً الذ
 

د باخلرطوم ودفن علوب ببورتـسودان      ية أبنائه فقد دفن س    يأما بق 
اة يد احل يقعلى  نائه  بق من أب  يدة رمحة ببورتسودان، ومل     يودفنت ابنته الوح  

ام ي رآه الناس أ   يف الذ يإال عمنا عباس أطال اهللا عمره، ذلك الرجل الكف        
  .م تقوده ابنتهيث تقي حبرقة، جاء من بورتسودان حيبكيالعزاء 
  

ه يرقد جنب أب  ي بأم درمان بدال من أن       بيدفن الط يت أن   يولقد رأ 
ودان متجمعاً   الس يون أن أم درمان ه    ري الكث يري و ى أر  ألنين ،بكرمكول

 يشه الذ يها ج ي كبقعة عسكر ف   ي بلدة، اختارها الثائر حممد أمحد املهد      يف
واجه جوردون وهزمه، وبعده صارت قبلة لكل ثائر ومالذاً لكل حـر،            

 الكتـاب واألدبـاء     ى ومأو ني عش الصاحل  يوسكنها رجال أفذاذ، وه   
ـ ب، وهل كان الط   ي للط ري بذلك نعم املرقد األخ    ي، وه نيواملثقف إال ب  ي

 الـشاعر   ريم السف يقه احلم يللسودان عاشقاً وألهله حمباً، لقد قال عنه صد       
: ون الشعر يدة من ع  ي قص  يف - ةيه بالعاف يمن اهللا عل   -د أمحد احلردلو    يس
  ."امسك صار وطناً"

 

 ىب الثر ي جثمان الط  ي عائداً من املقابر بعد أن ور      يقي طر وأنا يف 
قوله عمنا حممد منـدور     ي ما كان    يلضاً، مكسور اخلاطر عن     يناً، مه يحز

 .ام ثراء وبطريها أيه فيا ومرت عليوهو رجل خرب الدن
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 عرف  ي ذلك الشموخ الذ   يام وذهب املال وبق   يه األ يمث عدت عل        
 .اء من التعففيسبهم اجلاهل أغنحي كل تقلبات الزمان به أهلنا يف
ـ آخ  ": ل ألحدهم أخوك مات صرخ قائالً     يعندما ق  :قوليكان   ا ي

  ." إال تقطعيضراع
 

تحسس مكاا  ينه وهو   يمي، كنت كمن قطعت     وهكذا كانت حايل  
  بل كان أيب ، فحسب يب أخ يكن الط يآمال أن تكون التزال هناك، إذ مل        

نـة  يلة وز ي لقد كان ضوء القب    .. الصدوق يقي، وكان صد  ل أيب يبعد رح 
كتب يا كان أون مل ي فال أحسب أن أهلنا كانوا       ..باًي ال ألنه صار أد    ياحل

  . حلو الشمائل جبار اخلواطري الرضيبل ألنه كان ذلك الولد اهلد
 

 ي هذا املرتل الـذ    س يف ين ل يق املشاو ي فر ب ولد بكرمكول يف   يالط
ضان ي ف  مرتل آخر هدمه البحر يف     ة ولكن يف  ينقلت صوره القنوات الفضائ   

 سـار   - كما حدثين  - ألنه   يعرف مبشاو ي، وكان جدنا صاحل     ١٩٤٨
 عكاشة مبصر خمترقاً أرض الدناقلـة       يدي س ه من كرمكول إىل   يقدم على

ة، لذا كان   ري عن رحلته تلك نوادر كث     يكحي، وكان   ينيواحملس واحللفاو 
  .يعرفون بأوالد مشاويأوالده 

 

: قوليمسامعنا، وكان   على  رددها  يفظ شجرة نسبه و   حيكان جدنا   
ـ  رجالً ثر  ، وكان والدهم  يعود نسبنا لإلمام الشافع   يحنن شوافعة    اً لـه   ي

  .ة قشايبية عبسة بالقرب من قريل بقريان وخنيأط
 

ة النافعاب، فولدت لـه     يريم البد يا أخت الفضل عظ   يوقد تزوج ر  
نب وعائـشة وحـسنة،     يصاحل وإخوانه رمضان وأمحد وإمام والبنات ز      
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 كرمكول   أتوا إىل  يشيفة التعا ي أواخر حكم اخلل   وعندما كثرت القالقل يف   
 عبسة، وزوج   ي وأمهلوا أراض  .. خاهلم ث انضموا إىل  ي ح هميبعد موت أب  

ا ساكن العفـاض    ي أمحد حممد زكر    الركايب رينب للفق يوالدهم أختهم ز  
وم الناس هذا، قـال     ي  ظاهرة تزار حىت   يب نس ي، وقبة جدهم حب   وقشايب

  مـسكنه يف    الركايب يب نس يحب": ف اهللا صاحب الطبقات   يعنه ود ض  
، وكان أهل   "ةرية الكبار وله كرامات كث    يباء الركا ي من أول  ضنقلة قشايب 
 وعبـادة  يب نس ي كرامات حب  اللهم أرزقين ": قولي أحدهم   دنقلة إذا متىن  

  ."ىسي وعلم ولد عيب نسيدول
 

نب عدداً من األوالد والبنات كانت صغراهن والدتنا        يوقد ولدت ز  
 ا، وقد تزوجها والدنا     ي مات والدها وأمها حبل    ا اليت يعائشة أمحد زكر  
  . دون الرابعة عشرةين وهيوهو دون العشر

 

 بورتسودان  عرفون، ثراًء يف  ي، كما كانوا    يوقد أصاب أوالد مشاو   
هم الزمان فـذهبت    يهم أمحد جعلهم قبلة األنظار، مث دار عل       ريد كب يعلى  

  .الثروة وعادوا فقراء
  

ة ي املدارس النظام  ث انتظم يف  ي لبورتسودان ح  ب قد سبقين  يكان الط        
ب قد ي بعشر سنوات، وعندما أخذت لبورتسودان، كان الط  كربينيو  إذ ه 

 صارت  ا اليت ية، مث التحق باملدارس العل    يدنا الثانو ي س يالتحق مبدرسة واد  
 بورتـسودان أثنـاء      البلـد ويف   ه يف ية، وكنت التق  ياخلرطوم احلال  جامعة

 .ةياإلجازات الدراس
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نـا مبدرسـة     وأ راسليني، كان   يات من القرن املاض   يني اخلمس ويف
ـ  من لندن خبطابات كان      ىبورتسودان الوسط  هـا لنـدن    ي ف صف يل ي

 مرتلنا بكرمكـول     يف وعجائبها، وقد احتفظت بتلك اخلطابات مع كتيب      
  .ة دون استئذاني القنوات الفضائ وعرضت يفيديها األيوامتدت إل

 

ـ عرفهما الناس أثرتا ف   يمتان ال   يتان عظ يب شخص ياة الط ي ح ويف ه، ي
  بـأيب  كـىن ي يأوالمها والده حممد صاحل أمحد الذ     : شةي معا إما وراثة أو  

  ."بيأنا أبو الط"قول يب وبه كان فرحاً فخوراً، وكان إذا افتخر يالط
 

 مدرسة دبة   أبانا هذا كان حمباً للعلم والعلماء ألنه ابتدأ الدراسة يف         
الفقراء مث انقطع عنها وكان لذلك أسفاً أشد األسـف، وكـان حمبـاً              

 غـار بدبـة     عتكف يف ي يت الذ يه خب يفتخر بأن الفق  يوكان  ،  نيللصاحل
 كرمكول، وكان حمباً للعابد السائح حممـد   ارته يف يرج إال لز  خيالفقراء مل   
 من ال مكان    أيتيف كان   ي، ومازلت أذكر ك   نيظ امللقب باحلن  يعبد احلف 

  .دهي  عنقه وركوته وشعبته يفة الاللوب يفي وسبحته األلفمي مرتلنا القدإىل
 

نـشطون  ي وقت كان ناس بلدنا ال     ب للمدارس يف  يع والدنا بالط  دف
ة مـن عمـل األوالد      يبون العاجلة من حواالت شهر    حيم، إذ كانوا    يللتعل

، والدنا  "لك جناك يشيوماً  يلك صباك و  يشيوماً  ي" ذلك   املبكر شعارهم يف  
 قطع كل املراحل من بعده رغم فقره حىتعلى ب كما صرب  يالطعلى  صرب  
 يم كـان هـو الـذ      يمة التعل يما بعد عندما عرف الناس ق     ي وف ة،يميالتعل
 للجان إلدخال أبناء إخوانه وأقربائه ونـاس البلـد للمـدارس،            ىتصدي

ـ  يأنت  ":  اللجان ىومازلت أذكر قوله ملن سأله من أعضاء إحد        خ يا ش
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نفعوا البلد، لقـد كـان      يتعلموا  يل أوالد السودان    ي د "حممد عندكم ولد  
  .ت له بصلةميباً إلخوانه وملن ب القلب، حميرجالً ط
 

 يخل":  قائال امه أوصاين يات أ ي أخر فضله، ويف يب و يب الط حيكان  
  ."بالك من أخوك

 

 والدتنا عائشة   يب ه يالطعلى   تركت بصماا    ة اليت ية الثان يالشخص
 كل املناسبات وحتفظ مدائح     ا، لقد كانت تقول الشعر يف     يبنت أمحد زكر  

  :يا بصوا الشج وترددهيد وحاج املاحيود سع
 

  للربا والعجب شال نومه مع بالُ د النفسه عاجبالُيقال لك ود سع
  

  ربنــا يــا كــرمي للعبــد حــوالُ
  وزوجة من حـسان اجلنـة أمثـال     
ــشتم  ــب ال ــه حت ــسه خاين   نف
ــرحم  ــا وتتـــ   يعفاهـــ

  

ــة    ــسن احلال ــه ألح ــول حال   ح
ــدن أو ــوم الفـ ــد البـ   العبيـ

ــم   ــدت ــت قع ــني مرض   ح
ــتلخم   ــوم ت ــا تق   "ويف  هواه

  

  

اا لرجال ونـساء    ي وحتول شخص  ري األساط يكانت قصاصة ماهرة حتك   و
  . الناسنيشون بمي
 

ـ  ل لتفون حوهلا لسماع قصصها يف    يوكان الكبار قبل الصغار       ايلي
 نيبكي كرمكول كان النساء      وكم كان للقمر من سحر يف      .بلدنا املقمرة 

  سفر فقتل عمهـا أخهـا       غاب يف  يها الذ ي تبحث عن أب   مع فاطمة اليت  
  :بسبب تافه

  

ــا ــوي ي ــا شــفتو أب ــة  م   عمــي أخــي أبــوي يــا جالبــة    جالب
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  عشان فرد قنـدول يـا جـالب       
ــة  ــوي ياجالب ــد أخ ــل حمم   قت

  

ــة  ــا جالب ــل ي ــضر وطوي   أخ
ــة  ــا جالب ــزرزور ي ــاكلو ال   بي

  

  

، وكانت تبتـدئ    ني السامع يبكين  ي حز ي ذلك بصوت شج   كانت تغين 
  :قصصها بقوهلا

 قالوانا شر قلنا ويكفياهللا : قالوا وقالوا
         

 عاشت مبصر زماناً وصارت تعرف بـستنة         أن عمتنا ستنة اليت    ريغ
  :ف كانت تبدأ قصصها بقوهلايبنت الر
 

ـ عل - لو املقال إال بذكر الـنيب     حيا ما كان، ما     يكان         ه الـصالة   ي
 اهللا  يصل - النيبعلى  رددوا الصالة   ين أن   ياحلاضرعلى   وكان   - والسالم

 .ه وسلميعل
  

لفت النظـر،   يء  يس ا ش  يل ل يحدبة الن على  ة  ية عاد يل قر كرمكو     
ـ    يط من األرض تكسوه أشجار النخ     يشر قة لزراعـة   يل مع مساحات ض

ـ  مع ها اعتماداً كـامالً يف    يعتمد عل يل قَلَّ من كان     ياحملاص شته، كـانوا   ي
هم كل شهر مـن األزواج واألبنـاء        ي ترسل إل  املبالغ اليت على  عتمدون  ي

  .اني أغلب األح يفنيد مع القادميبالانا ويد أحيبالرب
 

ـ  كرمكول هو أهلها، وألم كانوا بع      الالفت للنظر يف   ن عـن   يدي
احلكومات وما كانت احلكومة تأبه م فقدكونوا جمتمعاً مستقالً قائمـاً           

ـ ني أحوالـه الد   نفسه يف على  بذاته معتمداً    ـ ة واالجتماع ي ة ية والـصح  ي
 ومعلـم القـرآن     ريلطهار والبـص  ة، فهنالك النساج واحلداد وا    يميوالتعل

 .والقابلة
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لون حي وكانوا يخ واجلراي العمدة وكاتبه والش يكانت حكومتهم ه  
  . أحسني ه وباليتياملشاكل بالتراض

 

  جمتمع كرمكول كانت معززة مكرمة، وكانت عاملـة يف         املرأة يف       
ـ اب ومت ري للت يك ورم يكل أطوار الزراعة من سل     ـ ق وتذر يق وجـاب  ي ة ي

  .قيعد النورللحبوب ب
  

ـ ضرب الرجل امرأتـه ألنـه عل  يوب أن يوكان من أكرب الع         ه أن ي
ه اخلطأ  يائها من أب أو أخ أو عم، فإن ثبت عل         يشكوها إن أخطأت ألول   ي

  . أوعود متريها برضوة من حليسترضيه أن يكان عل
  

 من أجله طلق    يذكر الرجل للناس السبب الذ    يب أن   يوكان من الع        
  فإـا يف   "ش انقطع يالع" أو   "شنايأكلنا ع ": بيجيأله متطفل   امرأته فإن س  

:  الزواج بة، وشعارهم يف  ية عرضه وغالباً ما كانت متت له بقرابة قر        يالنها
  ." ماعون الناسيإن كان ماعونك فاتح ما تغط"
 

نطـاق  على  زة ومعروفة   ي كانت مم  ات كرمكول اليت  يومن شخص 
 فضل، كان هذا الرجل     غينريد م ي من والدنا العمدة سع    نيالسودان واملقرب 

فف للعزاء ومن   خي، وفوق ذلك كان أول من       يارجياً ملاحاً ونسابة ال     يذك
افاً وأخا إخـوان، وكـان حمبـاً        ياً ومض مي األفراح، وكان كر   شارك يف ي

 العهـد   وخ يف ي جملـس الـش     من أبناء البلد، وفاز مبقعـد يف       نيللمتعلم
  .يقراطميالد

 

ه محلة القرآن   يش ف يتعايمجتمع كرمكول   ومل أر جمتمعاً متساحماً ك    
 .اتهيسأل أحد أحداً عن خصوصية الناس دون تكرب أو ترفع، وال يمع بق
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ـ     يب ال ألنه كان أد    يلقد أحب أهل البلد الط     س يباً أو ذا شهرة، فل
ذلك من اهتمامام فالرجل عندهم إن طار وإن قعد فهو ولد فالنة وولد             

 فارقك حـيت  يلصقون بك امسا لن     يد  اك أن تتحذلق أمامهم فق    يفالن، وإ 
 .املمات

رهم يساي يب ألنه كان ذلك الولد الودود الذ      يأحب أهل البلد الط   
ود جية كان يصرف املاهي كالمهم جرباً خلواطرهم، وعندما صار كاسباً        يف
ـ  يعود للبلد من لندن ف    يب  يهم ببعض ماله، وكان الط    يعل  قـد   يجد أم

مل هلـا   حيب، وكان أول من     يوف الط عرفه أهلنا خبر  يسمنت له خروفاً    
 أنزل من   ه كامل، وأذكر أن امرأة من أهلنا رأتين       يبشارة عودته تنفخه جبن   

د يح من بع  يب فصارت تص  ي الط  إجازات اجلامعة وظنتين   ي إحد  يف ياللور
 دلك، وعندما تأكدت أنـين    يا عائشة  واج   يدلك  يواج: لتضمن البشارة 
ـ ترخـرى   أ وقالت   ري دا بش  - بس يإ: لست هو قالت   د أن تـستأثر    ي

 كنت طالبـاً مـا      ، هذا ألنين  ري نفسك دا بش   ي تقطع يال جتر : بالبشارة
 كل إجازات اجلامعـة     ه وفوق ذلك كنت أذهب للبلد يف      ي ما أعط  يعند

  .وما أكثرها
ـ  ذكر احملاسن بعد انتقال احملسن أشهد بأن الط        ىواآلن وقد أت          ب ي
 األرحام، وكان ذلك    يذوعلى   عهي مبلغاً معترباً أقوم بتوز    رسل يل يكان  

 . صمت وتكتم عرفت بهتم يفي
واهللا ":  حفـر بئـره    ب وقد ساعده يف   يد للط يقال عمنا طلب الس         

ب ي، ولقد كان الط   "ب ما كان عرفوا لك اسم     يأهلك الكان ما مسوك الط    
 .ي الثانو ذلك الوقت طالباً يفيف
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ـ فا عنك، ك  ب األخالق واملروءة والعشرة وع    يا ط يرمحك اهللا          ف ي
 بعـد أن    يداً أمحل العبء وحد   ي هكذا وح   لك أن تذهب وتتركين    تأيت

 وأنـت إن    يخيخك وش يإن قابلت ش   .باًيوهن العظم واشتعل الرأس ش    
 عمـل   ي السالم وقل له إن أخ     م فأقرئه مين  ي جنات النع  شاء اهللا مقابله يف   

  .ةيبالوص
 

  :ك أحق بقول من قالريومن غ 
  

ــس   ــإن أوان ــور ف ــا القب   أم
ــه ــم هالك ــصيبته فع ــت م   عم
ــه   ــه حيات ــنائعه علي   ردت ص

  

ــور    ــديار قب ــربك وال ــوار ق   جب
ــأجور  ــهم م ــه كل ــاس في   فالن
ــشور  ــشرها من ــن ن ــه م   فكأن

  

  

ل يالت بكرمكول، وما فاض الن    يخنعلى   يك ما غردت القمار   يوسالم عل 
  .يمثلك فالتبك البواكعلى هادئاً أم غضباناً، و
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  ب بالمتنبيي الطي، شأنه شأن أبب صالحيالط           
  

   حسن أبشر الطيب .د
  

ب صاحل، شأنه شـأن شـاعره       ي املبدع الط  ي العامل يالروائ
ا يب أمحد بن احلسن امللقب باملتنيب، مأل الدن       ي الط  أيب رياألث

ـ  اآلفـاق العرب   وتوطـدت مكانتـه يف     وشغل النـاس   ة ي
أن الكثرة الغالبة من النقـاد      ات ذلك   ي ومن آ  .ةيواألعجم
. ةية العامل ي عامل الروا  داً يف ية فتحاً جد  ي أعماله الروائ  رأت يف 

 تبوأهـا  عـة الـيت  يهذه املكانة الرف  على  وستلمس شاهداً   
 حققه باقتدار،   يت الرحب الواسع الذ   يجبدارة، وهذا الص  

ن لغـة   ي عشر ة نشرت وقرئت يف   يعلمك أن أعماله الروائ   ي
  .ةيح
 

:  تسع عشرة لغة تـشمل     ة ترمجت أعماله إىل   ينب اللغة العرب   جا إىل     
ـ ابانية، ال ينية، الص ية، األملان ية، الفرنس يزياإلجنل ـ ة، ار يكية، التـش  ي ة، ي
ـ جية، النرو ية، البولند ية، الترك ية، اهلولند يطالية، اإل ياإلسبان ـ ة، البلغار ي ة، ي
ة واحتفت بأعماله ية والعربية، الكور ية، الدامنارك ية، ار يكية، التش يالسالف
ة، فجعلت مـن هـذه      ية واألعجم ية، العرب ية املبدعة الدوائر األدب   يالروائ
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 عدد وافر من الكتـب      ل يف ية مادة للعرض والدراسة والتحل    ياألعمال الثر 
 كما كانت هذه األعمال     ،اتيات والدور ي احلول  نشرت يف  واملقاالت اليت 

ـ ة مادة للدراسة واألطروحـات اجلامع     يالروائ ـ  ي  ريدرجات املاجـست  ة ل
 وعـشر   ري أطروحات لدرجة املاجـست     بلغ عددها مثاين   والدكتوراه، اليت 

:  فقـد مشلـت    ري أما أطروحات املاجـست    أطروحات لدرجة الدكتوراه  
ة، وواحدة  ية، وثالثاً بالفرنس  يزية، وواحدة باإلجنل  ي باللغة العرب  نيأطروحت
ثالثاً باللغة  : توراهنما مشلت أطروحات الدك   ي ب ةية، وواحدة بالعرب  يباألملان
 وبذلك  ،ةية، وواحدة بار  ية، وواحدة بالفرنس  يزية، ومخساً باإلجنل  يالعرب

 هذا الكـم  ل إىل ي األص يعرب بفنه الروائ  ي أن   ي العبقر ياستطاع هذا الروائ  
  .ىاهلائل من لغات األمم األخر

 

ر ذا االحتفاء، وأكثر، وـذه املكانـة     يب صاحل جد  ياألستاذ الط 
ة ي الروائ رية وغ ي تسنمها حبق وجدارة، فأنت تقرأ أعماله الروائ        اليت عةيالرف

 عـين ي ي املتكامل الـذ   ي اإلبداع ف األديب يالتألعلى  فتلمس هذه القدرة    
ـ     ش يف ي إنك تع  . آن واحد  بالشكل واملضمون يف   ض ي كل أعماله هذا الف

 الوقـت   الزاخر من األفكار واألطروحات املبتكرة املتجددة، وتطرب يف       
 يل اللغو يالتشكعلى   تتسم بالقدرة الباهرة      لعذوبة لغته الشاعرة اليت    ذاته
 وهجـاً وفنـاً     يكتسي ي املرهف الذ  ي الشج يج الشعر ي، والنس ياملوح

عرب عن قـدر    ي كل ذلك     وهو يف  .اءحياإلعلى  ة  يصادقاً أخاداً، وقدرة عال   
ها، وصاغها عمالً   يوافر من التجارب، احتضنها وتأملها واستكشف معان      
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اً ري حال من األحوال إنه واقع أرحب وأعمق وأكثر تعب         يداً مبدعاً بأ  يجد
  . نفس املؤلف من أفكار ومشاعرعتمل يفيعما 

 

ة، ال جدال،   ي الروائ ب صاحل يإن القارئ املتأمل لكل من أعمال الط      
أصالة الفكر، وثراء التجربة    على    املبين  والفين يش هذا الثراء الفكر   يعيس

ـ ل واستجالء واستنباط دقائق احل ي وحتل ة، واستقراء ياإلنسان اة، ورحابـة  ي
ـ  عن كل ذلك بلغـة شـاعرة تتم        ريال وحب االستبصار، والتعب   ياخل ز ي

  .ةية املتفردة املوحيبالرصانة واجلزالة والوجدان
 

على  املبدع، فأنت من جهة تشهد له        يلقد امتلك أدوات فنه الروائ    
ـ  رو  وبلورة الفكرة  ياحلكعلى  زة  يهذه القدرة املتم   ـ داً رو ي ـ داً ل ي د يشي
ناً، املتنازعة ي األطراف املتجانسة حنيل ونسج العالقات بيباستدعاء التفاص

ـ تداخل ف ي ي، هذا البناء املتكامل الذ    ىاناً أخر يأح ـ ه الواقـع واخل   ي ال، ي
علـى  ه كل املـشاعر     يه األحالم مع الواقع املاثل، وتتناغم ف      يوتتمازج ف 

 مـن  ي خمزون ثـر  كل ذلك إيليفستند  ي و .اختالف منباعها وتوجهاا  
ة، يافتتان باللغة العرب على  ال، و ية من اخل  يات ال متناه  ي تداع التجارب، وإىل 

 .اـا يه الدءوب إلظهـار مجال    يؤكده إتقانه هلا، وعلمه بأسرارها، وسع     ي
ف كل حواسـه    يتوظعلى  زة  يي كل ذلك قدرته اخلاصة واملم     ضاف إىل ي

ة ية والبصريتقاط كل املدركات السمع   قظاً ومبدعاً الستشراف وال   يفاً  يتوظ
 مبـا وراء    يق واملـوح  ي الـدق  ريد املشهد واملوقف، والتعب   يف وجتس يلتكث

اته ي صدور ودواخل شخوص روا    نة تتفاعل يف  ياملدركات من خلجات دف   
 احلركـة   تها ولغتها وطابعها املتفرد يف    يتها وذات يئاً من خصوص  يها ش يفتعط
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نح هذا  ميبالكلمات الوارفة املعطاءة،     يائحي وذلك من الرسم اإل    ،والسكون
هالّ  التواصل مع القراء  على   تفرداً وجدة وقدرة هائلة      يالفكر والفن الروائ  

وتفتح مجاهلا فجأة كما تنتعش النخلة      : "هاته األوىل يذكرت مثاالً من تشب   
ة اللون مثل حقل احلنطة قبل يكانت ذهب .ها املاء بعد الظمأ   يأتي  نية ح يالصب

 نك لتكاد تسمع أصوات الفرح وتشهد عن قرب وجـداين         ، وإ "احلصاد
لة يلال: " ذه اللغة الشاعرة وصفه ت وأنت مشدود إىل   يم زواج ضو الب   يمح

ـ  ومتّ السرور وشعشع الضوء والذت ج      ري، فاح العب  يء ح يكل ش  وش ي
ـ ، وكل د ارتعش، وكل طرف كح      الكدر بالفرار، كل غصن تثين     ل ي

ـ ل، وكل فعل مج   يل خصر حن  ل، وك يل، وكل فم عس   يوكل خد أس    ..لي
  ."تيوكل الناس ضو الب

 

عمالً رائداً، ما هو    " يمنس"قه  يب صاحل عن صد   يث الط يظل حد يو
ة، وما  يلية، وما هو باملقاالت التحل    ي، وما هو بالصور القلم    يبالعمل الروائ 

ء من هذا أو ذاك، بل هـو كـل          يق ما هو بش   ية اخلاصة بصد  ريهو بالس 
د قرأ الناس هذا العمل املبدع عنـدما        ي تناغم فر  يفئة واحدة و  ي ه ذلك يف 
، وأعجبوا به، وتناقلوا خربه، وظل "الة" جملة   حلقات متتابعة يف   نشره يف 
رجـئ  يب صاحل كعادته ظـل  ي أن الطري كتاب، غ  ترقب نشره يف  يالكل  

علـى  نـه   يعيد متسعاً من الوقت     جي أن    أمالً يف  ، آخر النشر من عام إىل   
 ي اعتقاد ثل يف ميز  يل إن هذا العمل املتم    يراجعة والتعد ء من امل  يإدخال ش 
ه قصب الـسبق،    يكون للمؤلف ف  ي، س يف اإلبداع يداً من التأل  يطوراً جد 

 ي كتاب أنه عمل إبـداع   دفيت نيقرأونه متكامالً ب  يشهد القراء عندما    يوس
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ـ كل حال، كمـا     على  ،  "يمنس" وقد كان    ر باالحتفاء يرائد جد  دثنا حي
 عرف نـاس    ا، ولكنه كان مهماً يف    ين الدن يهماً مبواز كن م يمل  : "املؤلف

 رجل قطع رحلـة     .عالتهعلى  عواهنه، وأحبوه   على  ، قبلوه   ي، مثل نيليقل
 ة وثباً وشغل مساحة أكرب مما كان متاحاً له، وأحـدث يف           رياحلياة القص 

 ي ومحل عدة أمساء، أمحد منسمةيه ضوضاء عظي حترك فيحدود العامل الذ 
علـى   ومثـل    فيكل جوز ي بسطاوروس، وما  وسفي يوسف، ومنس ي

 ترك مزرعـة مـن   .ملةعلى ملة ومات   على   ولد   مسرح أعمال ومهرجاً  
 جنوب إجنلترا، وقصراً ذا أجنحة، ومحام        يف ي فدان من أجود األراض    مائيت

ضاً مزرعة من مائة فدان     ي وخلف أ  اراتيل، وس يسباحة، واستطبالت خ  
ـ كيمرات املتحدة األ  يا، بالوال ينية فرج ي وال يف  واشـنطن،   تـاً يف  ية، وب ي

  ."ةياحيومطعماً، وشركة س
  

ة، لكنه صاحب قـدرات خارقـة    ية أسطور ي شخص يما كان منس  
 تعددها وتنوعها وتعارضها يف   على  النهوض بكل هذه األدوار     على  قادرة  

قاً يب صاحل له صـد    يكون الط ي وكان من حسن حظنا أن       انيمعظم األح 
 كـل   يف" يمنـس "ش مع   يقة أن نع  منحنا الفرصة بفضل قدراته اخلال    يف

 بعضنا أن   يشتهياباً مع أفكاره ومشاعره، وقد      جيأدواره، ونتفاعل سلباً وإ   
  !!فتأمل  مبقدارياة منسيئاً من حيش شيعي

 

بة ي الط نيب صاحل مجع ب   يب، والط يلكل من امسه نص   : تقول العرب 
ـ بـة املتناه  ي جتلله هـذه الط    .ئاً له يقة كذلك، هن  يوالصالح، وهو حق    ة،ي

ه ي تعففه وإبائه وسخائه وتساحمه وسع     عة املتمثلة يف  ية الرف يوالرتاهة األخالق 
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ه هذا النقـاء    يد ف جيعرفه عن قرب    ي من   .ني لآلخر ري طلب اخل  املتصل يف 
ـ       يالالحمدود، وهذا اإلخالص الفطر     ري، وهذه البـشاشة والبـساطة غ

ملستبشرة  وهذه النظرة املتفائلة ا    .ئة وحركة يلغة وه :  كل شيء  املتكلفة يف 
تمتع بروح متفتحـة،    ي وهو من بعد ومن قبل       اًرياً كث ريلد خ يبأن الغد س  

على ، و ريتلمس مواطن اخل  على  اإلنصات، و على  متفهمة ذات قدرة نافذة     
ـ  مكنه مـن تنم    يالتواصل واأللفة بالقدر الذ   على  ، و ايبجيالتفاعل اإل  ة ي

 .ن والقراء يديضة من األصدقاء، واملر   يمة مع قاعدة عر   ية مح يعالقات إنسان 
ب صاحل ألقه الدائم، وعطاؤه الصادق      يعة ظل للط  يا الرف يلكل هذه السجا  

  أمجلت يف  يعضد هذا الذ  يجد ما   ي وال جدال أن القارئ س      املتجدد يالثر
ـ فل ا هذا الكتاب، ونقلت صوراً ح      حي شهادات أصدقائه اليت   ة مـن   ي

ـ   يدة املتسقة مع نتاجه الروائ    ياه الفر يسجا  هـذه   ونك يف حدثي املتفرد س
، وفـضله ونقـاء     الشهادات عن نبل خلقه ورقة مشائله، وتعاطفه احلاين       

  .رتهيسر
 

ة ي دائماً املرجع  ية، فه ي نشأته القرو  وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل    
دعو له من يمله من عطاء ثابت، وما      حيم، وما   يثله من ق  مية ملا ظل    ياجلوهر

ـ    ة وحم ريعرب عنه من مشاعر صادقة وخ     يأفكار، وما     .ريبة لكل أوجه اخل
 ايلي خ نية، أراها بع  رية الصغ يهذه القر على   ي ضلوع يكنت أطو : "قولي
ـ    اناً يف ينما التفت، وأتذكرها أح   يأ ـ  د ني املنطقة الفاصلة ب ة يقيار الـشا  ي

ة، ورمبا  كانت أنـسام قـد        ية والركاب يري البد ليتي من قب  ي أهل والدناقلة
 ارنـا توجـد يف    ي ود ةياب، لكن معظمهم من الرك    ىاختلطت بقبائل أخر  



١٨٥ 
 

ـ  الدبة ح  ..ها كرمكول ي توجد ف   اليت ي والعفاض  والدبة، وه    قشايب ث ي
  نشأت يف   .. الزمان ميولدت وترعرت، وكانت بلد علم وعلماء منذ قد       

دها املتساحمة، وداخل   يها، والزاخرة بعاداا وتقال   خيهذه املنطقة املفعمة بتار   
ات كانت قران   ينيات واألربع يني أواخر الثالث  جمتمع متساكن ومندمج، يف   

  مشال السودان، والناس تأكل من األرض اليت       ىع قر ية بذاا مثل مج   يمكتف
ة واخلضراوات كانت تلك    يتزرعها بالقمح والذرة والدخن والذرة الشام     

  بلدتنا للتغين  ء املداحون إىل  يجيئة تصنع ثقافتها بنفسها، أتذكر عندما       يالب
 دائـرة،  الً يفيتجمع الناس ليبح الذبائح وبفارغ الصرب، وفور وصوهلم تذ   

  ."ستمعون بانتباه ونشوة لتلك القصائديرجاالً ونساء وأطفاالً، 
 

، ىف األخـر  يها من ألوان التـأل    رية وغ يإن القارئ ألعماله الروائ   
ـ ، وهـذا االحن   نيم وهذا العشق الب   يلمس هذا االنتماء احلم   يل از بوجـد   ي

نـشدون  يفتعل ذلك افتعال مـن      يا وطنه وأمته ال     ي قضا ة إىل يوموضوع
 دواخله  تلج يف خياً صادقاً عما    ريعرب تعب ية، لكنه   ياسياخلطابة والوجاهة الس  

من أفراح وأحزان، ومن آمال وطموحات ومن إحباطات وألن كل ذلك           
 نفذ من قلبه وعقله إىل    يض غامر من احملبة فإنه      يناتج عن انتماء صادق وف    

  .هيديقلب وعقول مر
 

ثمـا ذهبـت    ي، وح ي جـواحن  نيلسودان، فأنا أمحله ب   أما ا : "قولي
، السودان  ي والالائ ي هذا هو الوجع األول، الوجع البدائ      .ثما أذهب يوح

ـ ه طاقات ومواهـب، ف    ي، ف ي والروح يء بالثراء النفس  يبلد مل  ه نـساء   ي
 ..كون السودان أحـسن صـورة     ي كان من املمكن أن      ..ورجال إبداع 
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 ." أكثرليتي خمالسودان حاضرة يف
  

 از حزيب ياحنعلى  اً  يا وطنه وأمته مبن   ي لقضا ياسيازه الس يكن احن يومل  
ـ هـا عل  يته ومشاعره كما متل   ي فقد ظل دوماً معرباً عن فكره ورو       قيض ه ي

تمثل قـول   ي به    وكأين ،د من حزب أو مجاعة    يمواقفه من دون شرط أو ق     
  ":نوسيف"دته الرائعة ي قصالشاعر األستاذ أمحد حممد صاحل يف

  

ــوا إ ــة هرعـ ــك مجاعـ   ليـ
ــة يف يـــدي   هـــذي الرياعـ
ــاً   ــالت علقم ــئت س ــو ش   ل
  فـــإذا رضـــيت فإـــا  
ــارم   ــاين صـ ــن بيـ   يل مـ

  

  وبقيــت مثــل الــسيف وحــدي  
ــد  ــت ذات ح ــئت كان ــو ش   ل
ــدي   ــد التح ــري عن ــاً ي   مس
  شـــهد مـــصفي أي شـــهد
ــدي   ــات جن ــب العزم   وكتائ

              
لح من  مل هذا املصط  حي ذلك مثقف بأعظم ما      ب صاحل، إىل  يواألستاذ الط 

الوجـه  "ة  ريوبولد، صاحب احملاضرة الشه   ي دوجالس ن  ري ولعل الس  معان
 ٣٠  حفل افتتاح دار الثقافة باخلرطوم يف       قدمها يف  ، اليت " للثقافة اإلنساين

 حتـدث  يع للمثقف الذ ي، لو عاش، لوجد ذلك النموذج الرف      ١٩٤٠ويما
  .ب صاحلي الطعنه يف

 

ة اإلنـسان   إن أهم املكونات الضرورية لشخـصي     : "وبولديقول ن ي
ع أن أصف إنساناً بأنه مثقف لو       يإذ ال أستط  " اإلنسانية"املثقف هي صفة    

ال، يرحابة اخل:  أربع صفاتة تتمثل يفي واإلنسان.ه هذه الصفة يمل تكن لد  
 .والتسامح، والبساطة، وروح الدعابة
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قرأ أو مـا    ي ما    إىل يفها اإلنسان الذك  يضي ال هو الصفة اليت   يفاخل
 أمـا   .اة والواقـع  ي احل عله أقرب إىل  جي يهماً له، ولك  زداد ف ي يكتب لك ي

شبه قـوس   ي، وأن اجلمال    قة أمر نسيب  ي أن احلق  ىريالتسامح فإن املثقف    
 نغمات خمتلفة، وأن العـامل      ني موالفة ب  ىقي تعدد ألوانه، وأن املوس    قزح يف 

  . من البشرأخالط شىت
  

س يلنشوة ول ه إحساساً با  يولد ف يعة  ياة والطب ي احل ن يف يكما أن التبا  
ـ  ريش والـتفك  ي الع ق أو الضجر ومن املسلمات أن البساطة يف       يبالض  ي ه

 تفقـد   ني تنشرها احلضارة والثقافة، ألن احلضارة ح      ات اليت يأصوب املثال 
ها حالة مـن التخـبط      يكن إال أن تضمحل وترتبك وتعتر     ميالبساطة ال   

العالمة  ي أن البساطة ه    الوقت ذاته يف   قة يف ي ومثة تناقض وحق   .اعيوالض
كن ميء ي تكاد تكون أصعب شي وه .ة والرمز الظاهر لعمق الفكر    ياخلارج

أمـا الـصفة     في الكتابة والتأل   أو يف  يل الدراس ي التحص قه سواء يف  يحتق
ج ي النـس   حتدث حتوالً يف   ية، فه يائيميفة ك ية فلها وظ  ي الدعا يالرابعة وه 
م بروح  يطق السل  فالدعابة تقترن بالضرورة باملن    . لفكرنا وجتاربنا  ياألساس
الكـشف عـن    على  ة املاكرة القادرة    ي جانب القوة الذهن   ة، إىل يالعقالن

 صورة للـذكاء    ى أمس يالتناقضات واحلماقات واملنطق الفاسد، وتلك ه     
ـ  ء باهتمام عقالين  ي كل ش  نظر إىل ي" املثقف" وهكذا جند    يالبشر ، ي ذك

ـ ال رح يوتسامح مقترن بروح الدعابة، وخ     كتـسب  ي، وهكـذا ال     بي
لسوف احلق من سـعادة  يفوز به الفيضاً مبا يفوز أيحلكمة فحسب، وإمنا  ا

 ."متصلة ال تنقطع
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ـ ي جتسد صورة ح   دة اليت ية احلم يابجيا اإل يهذه السجا   يف" املثقف"ة ل
 وقد منحته هذه .ب صاحلي الطها يفيأمجل صوره، تتوافر أدق وأكمل معان    

ضة مـن   يع قاعدة عر  اإلطاللة والتواصل م  على  ة القدرة   يابجيالصفات اإل 
ن سحروا ـذا األدب     ية، الذ يها من اللغات احل   رية وغ يالقراء باللغة العرب  

  . آن الباذخ السهل املمتع يفيالروائ
  

 ثل مرجعاً وافر املعرفـة يف     مي الثقافة،   يب صاحل مفكر موسوع   يوالط
ـ  ي حقل وموضوع  ريغ اسة ي األدب والـس  وتفهـم يف يقرأ بنـهم ووع

ات ي وهو مفتون بدرجة من الدرجات بعلم املستقبل       خ،يواالجتماع والتار 
دائرة واسعة من العلوم املعاصرة ولكـل هـذا فـإن           على   ينضوي يالذ

ـ قية متثل إضافة حق   يات الفكر يد من املنتد  ي العد زة يف يإسهاماته املتم   ة يف ي
 .ثياستكشاف حماور وأبعاد املوضوع مثار احلد
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 ديق الطيب       ص
  

   أمحد حممد صاحلصالح
  

 تاريخ معـني وال      خميليت  بالطيب صاحل ليس هلا يف     عالقيت
تصنيف حمدد، فقد تعمقت جذورها مع الزمن والعـشرة         

 الغربة، فأصـبحت    الطويلة وجتارب احلياة غري العادية يف     
الدروب موحدة واألحالم مشتركة والطموحات متشاة،      

الصديق الصدوق   اخليط رفيعا جدا بني صفة       وأصبح بالتايل 
 . األخرية أقرب بالنسبة إيلّ     العائلة، وهو إىل   واألخ الفرد يف  

كيف كانـت ستتـشكل     : يوكثريا ما كنت أسائل نفس    
 طريـق   جوانب عدة من حياتنا لو مل يلق القدر بكل منا يف          

  اآلخر؟
 

رة مغايرة متاما ملـا    بدايتها بصو  ومن عجب أن هذه العالقة أتت يف             
، كنت أقـف أمـام   ١٩٥٣ يوم من أوائل شهر فرباير عام      يف انتهت إليه 
حيـث  (بلنـدن   " هيئة اإلذاعة الربيطانية  " مطعم   يف) الكاشري(الصندوق  
 السيدة اإلجنليزية الفاضلة    "املس بريتون " يعندما مالت حنو  ) كنت أعمل 

لقـد مت   :  ذلك الوقت، وقالت تبشرين     كانت تدير شئون املوظفني يف     اليت



١٩٠ 
 

 لنـدن    وسوف يـصل إىل    ..د من مواطنيك السودانيني   تعيني زميل جدي  
، ى سألتها عن امسه فقالت إنه ال حيضرها ولكن امسه قريب من امس            ..قريبا

 فأحلحـت عليهـا أال      .. مكتبها ووعدت بأن توافيين به عندما تصعد إىل      
  . ألنين متلهف ملعرفة من هو هذا القادم اجلديد من السودانى،تنس

 

 ذلك الزمان   مبعرفة امسه ينبع من حقيقة أنه يف      كان اهتمامي الشديد    
العـامل العـريب       اإلذاعات بالنـسبة إىل    ىكانت إذاعة لندن العربية أقو    

 وكان املذيعون العرب فيها خنبة حمدودة، ومعـروفني         ..وأوسعها انتشارا 
 لـذلك   ، كل أحناء العامل العرىب    نطاق واسع بني املستمعني يف    على  جيدا و 

 مثل جنوم   .. كل له مجهوره ومعجبوه    .يتنافسون وجيودون كانوا يتبارون و  
 وما هو أهم ومع وحدة املشاعر العربية القومية         .. ذلك الزمان  السينما يف 

أن كل واحد منهم كان يعترب نفسه سفريا لبالده من خالل ذلك اجلهاز             
  .كتفيهعلى اخلطري، وكأنه حيمل مسعتها 

 

لي اجلديد ومـا هـي      معرفة زمي على   املتزايد   يلذلك كان حرص  
 .. هذا املكان املميز   أهلته للوصول إىل   خلفيته اإلذاعية والفنية والكفاية اليت    

 .. آمله ليمثل السودان ويشرفه؟    ي املناسب الذ  ى املستو وهل سيكون يف  
؟ وقد كنت السوداين الوحيد     "يأشد به أزر  "وهل سيكون صديقًا وأخا     

 باسم الزميل اجلديد    ون لتخربين  فعال هاتفتين املس بريت    .. تلك املؤسسة  يف
 االسم ليس غريبا علي، ولكن أيـن؟ ورحـت          .."الطيب حممد صاحل  "

 أيـام    إىل  عـادت يب    ومازلت ا حىت   ..الذاكرة أن تسعفين  على  أضغط  
 الـسنة   يف ..) اآلن ى مض يالذ( أواخر األربعينيات من القرن      الدراسة يف 



١٩١ 
 

  وارتسم أمام عـيين   ..م درمان القريبة من أ  " وادي سيدنا "النهائية مبدرسة   
 قلت لنفـسي للوهلـة       لكين .. مشال السودان  ىوجه تلميذ من أبناء قر    

 وحاولت أن أصرف النظر عنـه       ..ال، ال ميكن أن يكون هذا هو      : األوىل
 وهكـذا،  .. ذلك الوجه من جديديمتاما، لكن الذاكرة تعود فترسم أمام 

 . هو بذاته إنه.. ال فائدة.. أن استسلمت وأكدت لنفسيإىل
  

 ميادين املدرسة    آخر بني الفصول أو يف     كنت أصادفه من حني إىل    
 داخلية   وعندما كنت أزور بعض األصدقاء املشتركني يف       وقاعات الطعام 

ل السودان، وكان هـو      تسكنها أكثرية من الطلبة أبناء مشا      اليت" نيوبولد"
  .واحدا منهم

  

 ..رة إن مل تكن فـاترة  مل يكن بيننا غري حتية عابي كل مرة نلتق   ويف
 وكنت أحس أن عنـده يل       ..ما يرام على   بيننا مل يكن     يالتفاعل الكيميائ 

 بقدر ما كان هو هادئًـا ذا        . جمتمع املدرسة  قدرا من عدم االستلطاف يف    
التجمعات والـشلل   " دوشة"نزعة اعتربا انعزالية وغري ودية، يعزف عن        

 ضجيجا متحركًا ال يهدأ     .االعكس من ذلك متام   على  الطالبية، كنت أنا    
 الداخلية واجلمعيـات وميـادين الرياضـة        يف..  كل أركان املدرسة   يف

 ما بعد أنـه كـان يعتـربين       ي الطيب، ف   وقد اعترف يل   .. إخل ..واملسرح
 احلقيقـة كـان     ويف"! متخلف"مهرجا، واعترفت له أنين كنت أظن أنه        

وأم " العاصمة"أوالد    سليب مسبق يف   يهلؤالء الفتية من خارج العاصمة رأ     
" أوالد األفنديـة  " يـسموننا    ..اخلصوص، وأنا من أم درمان    على  درمان  

 أوكما .املتعلمني املتعالني دون مربر، حلوقهم وحناجرهم أكرب من عقوهلم     



١٩٢ 
 

 ذكرياته ما معناه أم كانوا ميـألون الـدنيا ضـجيجا            ذكر الطيب يف  
 حيـث حيتـل      داخلها  ويلزمون الصمت يف   ..وجعجعة خارج الفصول  

  ."الشطار"املسرح أبناء األقاليم املساكني 
 

 وادي سيدنا، وكان الطيب صـاحل يف        هذه اخللفية افترقنا يف   على  
 لكن ى، مرة أخر يذاكريت طيفًا ضبابيا ما لبث أن تبخر ومل أتوقع أن نلتق          

أن ساعي الربيد دائما يقرع اجلرس مرتني، كما تقول الروايـة           " محدا هللا "
  .الغربية

 

 ما هلذا الفـيت   :  لندن، وأتساءل  ظللت قلقًا قبل وصول الطيب إىل     
اخلام واإلذاعة واإلعالم والفنون احلديثة؟ صحيح أم كـانوا         " يالقرو"

 مل أعرف له، ومـا       لكين .. فصله يقولون عنه إنه طالب جنيب ومتقدم يف      
 ال شخـصيته وال سـلوكه       ..اهتمامات بعامل اإلذاعة واإلعالم   توقعت،  

 وحسبت أننـا    ..يوحيان بأن هذا هو جماله    ) ما فيه  رأيته هل  يه الذ الوج(
  .مشكلةعلى مقبلون 
 

أسس جديـدة،   على   لندن وتعارفنا من جديد،      وحضر الطيب إىل  
  التصنيفات، فنغدو سودانيني وحسب    ى الغربة تزول احلواجز وتتالش    يفف

د بنوعية  مذيع قدمي تعريف الزميل اجلدي       اإلذاعة أن يتوىل   وكان التقليد يف  
 االستوديو لـيجلس ويراقـب      ومتطلبات العمل، كأن يصطحبه معه إىل     

 وبعد فترة مينحه الفرصة ليقرأ بعض       .املهنةعلى  ويتدرب إذا كان جديدا     
 وكان مـن نـصييب      ..اهلواء أو يترجم بعض املواد، وهكذا     على  األسطر  



١٩٣ 
 

  هذه املهمة بالنسبة للطيب، خاصة أنين السوداين        أن أتوىل  يوحسن حظ 
  .)كي يطمئن قلبه( القسم الوحيد يف

 

هذه املهمة زادت من التقارب واللقاءات بيننا، خصوصا أن بعضها          
 وسرنا يف   الليل بطوله معا   ي الفجر حيث نقض    النوبات الليلية حىت   كان يف 

 كمن يزيل الطبقـات     درب الصداقة والتقارب وسرعان ما اكتشفت أنين      
  .تدرجييا عن كرت مثني

 

 كانت جديدة وغريبة عليه، وكان هو بطبعه آنذاك حييا          وألن لندن 
 وألنين كنت قد عرفت الطريـق قبلـه،         ..خجوال يتحسس طريقه حبذر   

 الناس واتمـع مـن      اخلروج والتعرف إىل  على  فكنت أستحثه وأشجعه    
، يأنـه صـديق   على    ومعاريف ي أصدقائ تقدميه إىل على   ودرجت   .حولنا

فلما تكـررت هـذه الـصفة       "  صالح صديق"يعرفونه بأنه    والذلك كان 
  ويف،وسط األصدقاء يبدو أن الطيب انزعج وضاق ـا " وزادت حبتني "

أصحابك ديـل   ": ما معناه ) بلهجة مزاح فيها خلطة من جد      (يوم قال يل  
 يـوم    لكن ما رأيـك سـيأيت      .."صديق صالح " اسم غري    ما عندهم يل  

 احلم يا   ..أسال ب : " فرددت عليه مازحا   ."صديق الطيب "يسمونك أنت   
  ." األحالم ليس عليها ضريبة..صديقي
 

 من أوسع أبواا وأشهرها     ..ودخل الطيب جمال اإلذاعة ألول مرة     
 وسرعان ما تفجـرت مواهبـه       )هيئة اإلذاعة الربيطانية  (لزمان   ذلك ا  يف

  .وإبداعاته



١٩٤ 
 

مسعة السودان أن متس؟    على  خائفًا  " قلقًا بشأنه " كنت   يالشاب الذ 
 إذاعة لندن    كل يوم جبديد فقد حقق الطيب يف        وإعجايب أخذ يثري دهشيت  
 قلة من النوابغ، فكان املذيع الالمع ذا الصوت العميـق           ىما مل يبلغه سو   

 يشد اآلذان والقلب معا حني يقرأ حـديثًا تـشعر           يالدافئ الودود، الذ  
 صديق تأنس إليه حيدثك من مقعد مريح مقابل وأنتمـا      كأنك تستمع إىل  
 وحني يدير حوارا يسحر ضيفه بقدر مـا يـسحر   ..فأةجتلسان حول مد 

 تلفزيون ينقل وحني يقرأ الشعر يكاد جهاز الراديو أن ينقلب إىل        ! املستمع
  !خياالت الشاعر صورا تتراقص أمام عينيك

 

 قدم روائع الفـن     يأصبح الطيب أيضا املخرج اإلذاعي القدير الذ      
 القسم العـريب  اما واملنوعات يف، مث صار رئيسا لدائرة الدر  ي والعامل العريب
 مل تكـن  ي الـذ   بل إن هذا الفىت    ، عهده  حققت قفزات مشهودة يف    اليت

  حتاضر يف   وقت قريب، أصبح من النخبة املختارة اليت        باله حىت  اإلذاعة يف 
 يدرس ا    مبدرسة اإلذاعة التابعة هليئة اإلذاعة الربيطانية اليت       يالفن اإلذاع 

 ي وارتق ،اهليئة العاملية ومن خمتلف أرجاء العامل     إذاعيون من خمتلف أقسام     
 الرائع خبطوات سريعة فلم تكن قـد مـضت          يالطيب سلم األداء اإلذاع   

التحاقه ذا العامل اجلديد عليه حني اختارته هيئة        على   بضعة أشهر    ىسو
اإلذاعة الربيطانية من بني الصفوة من مذيعيها الذين نقلوا للعامل مراسـم            

وكان ،  ١٩٥٣ من شهر يونيو      اليوم الثاين  إليزابيث الثانية يف  تتويج امللكة   
علـى   حيث يوضع التاج     ، قلب كنيسة وستمنستر   موقعه أهم املواقع يف   

 ي وقت قريب كنت أحتفظ بصورة لـه وهـو يرتـد            وإىل ،رأس امللكة 



١٩٥ 
 

 ومـن    تلك املناسبة   كانت مفروضة عليه يف    والقبعة العالية اليت  " البوجنور"
 مث يـركض وراء     ،"املترو" بعد ختام احلفل أن يستقل       الطريف أنه اضطر  

  ! ذلك اليوم غزير املطرتلك اهليئة يفعلى الباص وهو 
  

 جمتمع اإلذاعة وأروقتها    نال الطيب مكانة اجتماعية وأدبية سامية يف      
)  كافيترييـا  يف( أذكر أننا اعتدنا أن جنلس بعد ساعات العمل          نتديااوم

  يتناول مواضيع سياسية وأدبيـة شـىت       ياإلذاعة، وكان يدور نقاش جد    
 وكان أكثر   .يشارك فيه عرب من جنسيات خمتلفة وبريطانيون وآخرون       

 ذلك النقاش، فضال عن  الطيب وهو يسهم يف    وأنا أستمع إىل   - ما يبهرين 
 عمق ثقافته وسـعة     - جنليزيةبالغته ومتكنه من الكلمة، عربية كانت أم إ       

 أدب شكسبري وتنيسون ولورد بايرون       يف  أمسعه حياور الربيطانيني   ،إطالعه
وفيتزجرالد وازبورن، وحياور العرب بالعمق والتمكن ذامـا، يف األدب          

 الرمـة، مـرورا     ي وذ ي نواس وابن الروم    وأيب  من عصور املتنيب   العريب
 عصر جنيب حمفوظ ويوسف إدريس ونزار  وحافظ وطه حسني إىل يبشوق
، ويطوف معهـم    ي حجاز يملعط وصالح عبد الصبور وأمحد عبد ا      قباين
 ي وصالح جاهني وفؤاد حداد، واحلردلو والعباد      ي بساتني بريم التونس   يف

 أقـوال كـل هـؤالء        وحيفظ من  )من أمراء الزجل السوداين    (يوالرض
  .وأشعارهم الكثري

 

 مـىت : ي إليه، أسائل نفس   يوكنت إذ أشعر بزهو وفخر وأنا أصغ      
من عشريناته، أن يكون هذه      النصف األول     هلذا الشاب، وكان يف    تسىن



١٩٦ 
 

الثروة الثقافية الضخمة واملتنوعة، وقد عاش ردحا من تلك الفترة القصرية           
  لندن، يف أماكن نائية من بالدنا؟ السودان ووصوله إىلما بني خترجه يف

  

 فقد التحقنا سـويا     ، لندن مع الطيب   مشتركة يف أخرى  ومثة جتربة   
 وكان الفصل يضم، غري     ،عة لندن  مبعهد الشئون الدولية جبام    ١٩٥٦عام  

الربيطانيني، عددا من الطالب من خمتلف اجلنسيات من بينهم دبلوماسيون          
 هـذا    وقد احتل الطيب يف    ،حمترفون أوفدم بالدهم ملزيد من التخصص     

 كان يرويها عنه زمالء الدراسـة        األحاديث اليت   ذهين الفصل ما أعاد إيل   
تاذ  يقوم أحيانا بوظيفة األس    يالذ الفصل   ي حيث كان عبقر   ، السودان يف

 حد القيام    وإن مل يصل بالطبع إىل     ، لندن  يف حني يغيب األستاذ وينيبه عنه    
بوظيفة األستاذ الغائب إال أن مداخالته وحماوراته مع دهاقنـة الـشئون            

وبينـهم نابغـة الـسياسة الدوليـة        ( ذلك املعهد    الدولية واالقتصاد يف  
 الصني وعامل التاريخ املرموق الربوفيسور      شوازنربجر وزمياله غريد وشيخ   

  .كانت تبهر الطالب واألساتذة معا) كيتون
 

  لندن حمطة رئيـسية يف      شخصيا كان وصول الطيب إىل     ىلّبالنسبة  
 تقامسنا فيها احليـاة     ، الغربة وما بعدها    يف تشكيل كثري من جوانب حيايت    

دا، ودائما كنا   والزمن ولقمة العيش ومل نكن نفترق إال فترات قصرية ج         
مـن  األوىل   الـساعات     آخر الليل لنمارس نقاشا طويال يستمر إىل       ينلتق

 جمال األدب والفكر، وعلمت عنه بعضا    وقد تعلمت منه الكثري يف     الصباح
 .من كثري



١٩٧ 
 

 يوشهدت رفقتنا يف تلك األيام إضافة مجيلة بوصول عبد الرحيم الرفـاع           
 ما أطيب   .. من نبالء املنصورة    صميم ي مصر ..) املثلث الضلع الثالث يف  (

 .عشرته
 وجـه   يف"مث تشاركنا الطيب وأنا السكن، فأصبحنا كما يقولون         

 من التـسامح والتنـازل       قدر كبري   وهذا وضع حيتاج إىل    ليل ار " بعض
 قـط   حيايت  إذ مل أعرف يف    ت األسعد حظًا   كن  وأعترف أنين  وطول البال 
 رجل ال يغضب    ومروءته بال الطيب صاحل وتساحمه       مثل طول  شخصا يف 
يكون هو متساحما   "! ثقيال" وبقدر ما يكون الشخص أمامه       ..وال يغضب 

 جيردك بردودة فعلـه     ..واسع الصدر، ال تستطيع أن تستفزه وإن حاولت       
 ومن الصعب إن مل يكن      لوم والغضب اهلادئة من كل أسلحة ومسببات ال     

 فهـو ال    عرفـة حد بني الطيب وبني صديق أو م      من املستحيل أن يوقع أ    
ينصت للنميمة، ويوجد لتصرفات اآلخرين وإن أساءوا إليه، ويدير دفـة           

 وبقدر ما كـان تـساحمه يفـوق    . جوانب اخلري يف اإلنسان احلديث إىل 
 بعض املناسبات كان    احلدود، كان كرمه وأرحييته وعطاؤه لآلخرين، ويف      

الية كانـت   وأنا أعرف أن إمكاناته امل    ) املبالغ فيه ( كرمه وعطاؤه    حيريين
 ذلك الوقت حتديدا لـسد حاجاتـه الشخـصية           يف يحمدودة وقد ال تف   

 .الضرورية
كان راتبه يتبخر قبل انقـضاء       مل يكن يهتم كثريا باملال وتكديسه     

 فريدد مجلته املشهورة    ؟الثلث األول من الشهر وتسأله كيف سيدير أموره       
ـ          .."اهللا كرمي " ن صـفات    ولو أردت أن أضرب أمثلة لكل ما ذكرت م

 .لضاقت هذه الصفحات
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 عمل، يقوم هو عن طواعيـة       ي بأ يف داخل الشقة مل يكن يطالبين     
 يطبخ وينظف وينظم الدار، فإن شاركته       ..ومساحة نفس بعمل كل شيء    

 وهذا جانب من جوانب فضيلة يهتم جزء من ذلك كان به وإال فإنه ال يف
على األخ األكرب    فقد كان يعاملين ك    . كانت من أبرز صفاته    التواضع اليت 

  .) بكذا وعشرين يومابل إنه يكربين(رغم أننا ولدنا خالل شهر واحد 
 

 وطلب  ، حبزمة أوراق  ي الطيب أمام  ى الشقة ألق  ذات مساء وحنن يف   
ـ    وغادر إىل  ..يي أن أقرأ ما ا وأعطيه رأ      مين  اإلذاعـة    يف ي دوامه الليل

 ووقف شعر ."دولاجلعلى خنلة " قصة .. وبدأت أقرأ. الشقةوبقيت أنا يف
 وملا  . كما يقولون وأعدت القراءة مرتني وثالثًا وأنا مبهور مبا أقرأ          يرأس

:  ساعة متأخرة من النهار جاء يسألين بصوت كـسول         استيقظ الطيب يف  
 ي رأ  ومل يكـن يل    ." ينفع؟  ... هذا الكالم  ما رأيك يا شيخ صالح يف     "

ة واحدة مع    شق  اكتشفت أنين كنت أعيش طوال هذه املدة يف         أين ىسو
 !ي دون أن أدريعبقر

بعد سنوات جتاوزت ربع القرن، وكنت وقتـها أعمـل بـسفارة       
 موسم اهلجرة إىل  " نسخا من    يناشر هولند    أرسل إىل  يالسودان يف الها  

 مل  ي ولعل ذلك اجلنتلمان اهلولنـد     .. اللغة اهلولندية  مترمجة إىل " الشمال
 من سعادة وفخر    ا متلكين  م ى ومد  أرسلها إىل  يكن يقدر عظيم اهلدية اليت    

 .عند استالمها
مرات عدة كمن يقرأها    أخرى  رحت أقلب الصفحات واحدة بعد      

 مث بقيت تلك النسخة فوق      . امسها ىوأنا ال أعرف من اللغة اهلولندية سو      
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الطيـب  : غالفها األخري وعليه صورة شاب للمؤلف     على   مطوية   مكتيب
ذا يقفز يف ذهين كل مـرة        ملا ي وال أدر  ، آخر صاحل، أتأملها من حني إىل    

  )!دجيا فو (DEJA VU ذلك التعبري السريايل
 

دعيـت  )  أيضا يمن القرن املاض  ( مطلع الثمانينيات    ذات مساء يف  
 اخلرطوم وكان ضـيف      قاعة الصداقة يف   يف" عرس الزين "ملشاهدة فيلم   

الشرف وجنم احلفل وحمط األنظار هو مؤلف الرواية الطيب صاحل ودعي           
 ..البلد مـن خمتلـف الـدروب   " كبارات"لوزراء والسفراء و   احلفل ا  ىلإ

  .ميني الطيبعلى  مباشرة ولسبب أو آلخر أجلسوين
 

يا شيخ صالح،   :  ومهس مبا معناه   يوخالل احلفل مال الطيب حنو    
؟ "صـديق الطيـب   " يوم يسمونك أنت     تذكر زمان قلت لك إنه سيأيت     
: بلهجته البطيئة فأضاف متسائال   " ال أذكر "أدركت مقصده فقلت مازحا     

وحلسن احلظ بدأ العـرض     " نت مدعو الليلة بصفتك شنو؟    أيعين تفتكر   "
 !وانقطع احلديث

  

 اهلواء ولكن اليوم وقد أصبح احلـديث        كان هذا كالما ومزاحا يف    
 أنعـم   ي الفذ، الذ  يالورق وحنن نكرم صديقنا األعز وكاتبنا العبقر      على  
ليب باحملبة والود وكل ما هـو        وعمرت ق  بعالقة معه أثرت حيايت   على  اهللا  
  .مجيل

  ..كم أنا سعيد وفخور بأن أكـون فقـط        "يا ساديت   : اليوم أقول 
 ."..صديق الطيب
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  ب صالح أمةي الطىبقيس      

   أمةي كاتب وكاتباً فيف      
  

   طلحة جربيل
  ٢/٢٠٠٩/ ٢٠ "األحداث"صحيفة  

 

 رحلة   يف ١٩٥٣ شتاء عام     يف ب صاحل اخلرطوم  يغادر الط 
ر من تلك   ي فربا د من نصف قرن، وكان ذلك يف      يستمتد أز 
 السودان فجر غد    ىلب صاحل إ  يعود الط يتوقع أن   يالسنة، و 

 حممـد   ريقه بش يرافقه شق ير، جثماناً   ياجلمعة من شهر فربا   
 ي مقابر البكردفن يفيقه حممود عثمان صاحل، ل  يصاحل وصد 

 نة الـيت  ي املد يه":  قال عنها   اليت نةي أم درمان، هذه املد    يف
  . بالد السودانيها باقيترنو إل

  

 .. أم درمـان   ه أقارب أو أهـالً يف     يد أن لد  جيكان كل واحد منا           
ـ عية طب يفي لقد بدأت أم درمان تتكون بك      ..كروكوزميمكاناً م  ة لكننـا   ي

  ."كسرناها لسوء احلظ
 

، وأحسست بفرح   ننا حتدثنا عن أم درمان    ي ب يث هاتف ي آخر حد  يف     
كن ية هذه املرة، ومل     يها عودة عاطف  ي رمبا أعود إل   غامر عندما قلت له إنين    
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 ى الثـر  يواري أم درمان ل   عود إىل يب نفسه س  يدور خبلد أحد منا أن الط     ي
 واحدة من أهـم ثـالث       ة يف ي درس خالهلا املرحلة الثانو    نة اليت ي املد يف

  .يات القرن املاضيني أربعة يفيمدارس ثانو
 

هـا  يصف ف يته عبارة كتبها هو نفسه      يب صاحل تلخص شخص   يطال
اة األمم خالل فترات    ي ح ظهرون يف ي  نيهو من طراز مبدع   ": أحد الكتاب 

  ." كاتب وكان أمة يف..ونري أمة أحبها وأحبه كثمتباعدة كان كاتباً يف
ب صاحل،  يب صاحل هو السودان، وكان السودان هو الط       يكان الط 
 قدرات كاتـب عمـالق، ومبـدع مرهـف          ني كتاباته ب  ألنه  مجع يف   

  .ل لهيود الزمان مبثجيق الفكر، وإنساناً قل أن ياإلحساس، ومفكر عم
 

ت ري اخـت " الـشمال موسم اهلجرة إىل  "ته  يالرغم من أن روا   على  و
: ب بتواضعه اجلـم   يقول الط ية،  يخ اإلنسان ي تار ضمن أفضل مائة عمل يف    

 ما كتبت، وال أحس أنين    ة  ي إحساس بأمه  ي أ يس لد يأقول لك صادقاً ل   "
عتقد الناس أن ما كتبته مهم      أقة، إذا   يس تواضعاً  لكنها احلق    يمهم، هذا ل  

 كـل مـا   ي تساودة واحدة للمتنيبي حبر، قص قطرة يففهذا شأم لكنين  
  ."كتبته وأكثر

 

 "التواضـع "قته، تلخصه كلمة واحدة     ي حق ب صاحل يف  يهذا هو الط  
ب صاحل، أنه ولـد عـام       ياة الط ي ح خ يف يولعل من مفارقات لعبة التوار    

  .غادريضا وهو ي، واحتفظ برقم تسعة أ١٩٢٩
 

 بعد أن فقدت  "بيالط"ه اسم   يا عل يأطلقت والدته عائشة أمحد زكر    
 مشال السودان،   ى قر ب، وكان الناس يف   ي الط أيتيأشقائه قبل أن      من نياثن
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 اسم حتل به الربكة إذا كانـت األسـرة تفتقـد            "بيالط"عتقدون أن   ي
ـ    يدها، والده حممد صاحل أمحد، وأهله       يوالم  "الدبـة "  نيتوزعون مـا ب
ـ ب مثل أهلـه ح    ي، عاش الط  ى منطقة مرو  ى من قر  ي وه "العفاض"و اة ي

 اتمع املتـساكن    ة يف يئة القر يب صاحل أن ب   يعتقد الط ي، لذلك   نياملزارع
كتتبت ": الكتابةعلى لة ي ستحفزه بعد ذلك بسنوات طو     اليت يواملندمج ه 

  ."ىها مرة أخريئة افتقدا ولن أعود إلي بني وبينيم جسراً بي أقحىت
 

بدو ي نيقول حبنيش أهلها، وهو يعيته كما ي قرب صاحل يفيعاش الط
 ، ورغم أنـين   ايتية ح ريئة بدأت مس  ي هذه الب  يف": جارفاً عن تلك الفترة   

ـ ئة ال ي الزمان واملكان بعد ذلك لكن أثر الب    تعرجت يف   زال راسـخاً يف ي
وجد يه لفظ كاتب أو مبدع     يطلق عل ي ي، وأعتقد أن الشخص الذ    يأعماق

 البحث عن الطفولـة الـضائعة،     أعماقه، واإلبداع نفسه يف    طفل قابع يف  
 اة كان عامل الطفولـة بالنـسبة يل       يدات احل ي تعق  كربت ودخلت يف   نيح

 اهللا،  فردوساً عشت خالله متحرراً من اهلموم، أسرح وأمرح كما شاء يل          
 أحببتـه دون    يد الذ يذلك هو العامل الوح   "،  "الًيان عاملاً مج  وأعتقد أنه ك  

 الحقا كـان كلـه      ه بسعادة كاملة وما حدث يل     يحتفظ، وأحسست ف  
  ."مشوباً بالتوتر

 

ـ ة األمه ي غا ب صاحل النقاب عن مسألة يف     يكشف الط يو لقـد  ": ةي
هـا،  ي عـشت ف اليتخرى   خمتلفة متاماً عن األمكنة واملدن األ      يتيكانت قر 
  ."ي الروائي خلقت عامل اليتيأن هذه املنطقة هوالشك 
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نة ي مد  يف "املتوسطة"ي دراسة املرحلة الوسط   ب صاحل إىل  يانتقل الط 
 يف": تـه ي قر د أنه ظـل مـشدوداً إيل      يالبحر األمحر، ب  على  بورتسودان  

 تركتـه   يل الـذ  يء اجلم ي إحساس بأن هذا الش    راودينيبورتسودان بدأ   
  ."عيضي سيخلف

  

ـ زيب صاحل مع اللغة اإلجنل    ي ستبدأ عالقة الط   ىسط املرحلة الو  يف : ةي
 والواضـح أن    .. هلا  حيب ىة اكتشفت مد  يزي بدأت تعلم اللغة اإلجنل    نيح"

  ." هلذه اللغةة كان مرده حيبيزي اللغة اإلجنل يفيسبب تفوق
  

تابع دراسـته  يث سي أم درمان، حنتقل إىلي، س ىبعد املرحلة الوسط  
ب صاحل إعجابه بتلـك     ي الط يفخي وال   "ادني س يواد" مدرسة   ة يف يالثانو

ز بنـاء   يدنا مدرسة فاخرة، بناها اإلجنل    ي س يكانت مدرسة واد  "املدرسة  
ـ  إجنلترا، وكنا ندرس متاما كما غرار أعظم املدارس يف على  باذخاً   درس ي
  ."تون وهاروي أ يفيني مدارس األرستقراطز يفياإلجنل

  

عة بعد املرحلـة    ة الزرا ي كل درس يف يب صاحل أن    يكان طموح الط  
د ية، ب يئته الزراع ي ب د االجنذاب إىل  ي ذلك بدا متأثراً وشد    ة، ولعله يف  يالثانو
ـ  دراسته اجلامع  فكر يف يضا كانت حاضرة وهو     ية أ يوالت األدب يأن امل  : ةي

 ي مستر النج، نـاظر مدرسـة واد        دراسة األدب، حىت   كنت أفكر يف  "
 كن كانت تـستهوين   ة اآلداب، ل  يدخول كل على   ة، شجعين يدنا الثانو يس

  ."ةيكي مسألة رومانتدراسة الزراعة إذ بدت يل
 

جامعـة  "ة  ية اخلرطوم اجلامع  ي التحق بكل  يب صاحل الذ  يد أن الط  يب
قرر ترك اجلامعة برمتها عندما وجد أن الـسنة         ي، س ١٩٤٩ عام   "اخلرطوم
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 دراسة الزراعة تتطلب منه      ستقوده بعد ذلك إيل    ة العلوم اليت  ي كل يفاألوىل  
 والفئران، ونفر من هذه األمور وقرر قطـع دراسـته           ريح الصراص يتشر
نة رفاعـة  ي مدة يفيزيدرس اللغة اإلجنل يس، ل يث التحق بالتدر  ي ح ،ةياجلامع

 . وسط السودانيف
  

 اجلامعة مـن  ود العودة إىليب صاحل كان  يالرغم من أن الط   على  و 
ئة يالناً من ه  د أن إع  ية اآلداب، ب  ي كل ة يف يد الستكمال دراسته اجلامع   يجد

 نين ومتـرمج  ي وحمـرر  نيعيطلب مـذ  ي "ي س . يب .يب"ة  يطانياإلذاعة الرب 
ـ على اته رأساً   ي، قلب ح  ينيسودان ة لـشاب  يعقب، وهذه التجربة القاس
ـ اً، ألن الط  ياً عامل ي ستمحنا كاتباً وروائ    اليت ي سنة فقط، ه   ٢٤عمره   ب ي
  ."بئة افتقدا بدون سبي بني وبينيم جسراً بيفقط ألق": كتب

 

:  لنـدن   هجرته إىل  اإلطالق يف على  داً  يكن سع يب مل   يد أن الط  يب
 رغبة  ست يل يه ألعمل عمال هو كذلك ل     ي بلد مل أكن أرغب ف     ىلجئت إ "
 ألجد يتركت األهل واألحباب والدور الفسحة والتواصل االجتماع·· هيف

  ." قوم غرباءنيب بي بلد غرة برودا ال تطاق يفري داخل غرفة صغينفس
 

ا باملسرح، وقـرأ    يطاني بر يفاألوىل  ب صاحل خالل سنواته     يتم الط اه
اسة وجد نفسه ي السخ واالجتماع، ويفي األدب والفن والتارة يفريكتباً كث 

 اة لندن وتزوج من زوجته جويل     ي ح ة، واندمج يف  ية العمال ياالً لالشتراك يم
  .ةرينب وسارة ومسي، ورزق منها بناته ز"ةيطانيبر"

  

 وقت مبكر عكس ما هـو  ب صاحل مع الكتابة يف  يطبدأت عالقة ال  
 "اجلدولعلى  خنلة  "، بعنوان   ١٩٥٣ة عام   ريرائج، إذ كتب أول قصة قص     
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قـول عنـها    ي "حامد·دومة ود "ة  يستنشر الحقاً ضمن اموعة القصص    
 كانت القـصة    ..دة جداً يطة كتبتها ببساطة شد   يقصة بس ": ب صاحل يالط
  ."ئةيستحضار تلك البئة وحماولة الي للبنياً عن حنريتعب

 

 سـبع   ىمدعلى  ب صاحل   يكتب الط ي مل   "اجلدولعلى  خنلة  "وبعد  
 ونـشرا   "حامد.دومة ود " مث "حفنة متر "سنوات حرفاً واحداً، مث كتب      

ة، واعتـرب   ي كانت آنذاك زوبعة ثقاف    ة اليت يزية اإلجنل ي األدب "إنكونتر"جملة  
ـ يالد احلق يب صاحل، هو مبثابة امل    ينشر تلك الة لقصة الط     ـ  ألد يق ب ي

، "نيعرس الز "األوىل  ته  يب صاحل روا  ي كتب الط  ١٩٦٤ عام   ، ويف يعامل
  ." الشمالموسم اهلجرة إيل"ت يته ذائعة الصي كتب روا١٩٦٦ عام ويف

 

 موسـم اهلجـرة إىل    "د بطـل    ي سع ىعتقدون أن مصطف  يون  ريكث
قـول  ياق  ي هذا الـس   ب صاحل نفسه، ويف   يه بعض مالمح الط   ي ف "الشمال

تحمـل تبعـات    يه أن   يالناس علناً عل  على  طرح أفكاره   ي يالذ": بيالط
 فى بعض الناس هـل مـصط      سأليني  نياناً ح ي أح زعجينيذلك، لذلك ال    

انا ي أح بدو يل ي": بيف الط يضي، و "ة؟ي الذات يتريشكل جزءاً من س   يد  يسع
 كمـا  ة تائهة وأنا تائه معها، لذلك ال أطالب الناس بأن تفهمين يأن البشر 

  ."كتبيقول وماذا يعرف ماذا يكاتب نفسه ال د، اليأر
  

ة ية حتت مساء السودان الصاف    يب صاحل رقدته األبد   يرقد الط يقبل أن   
ـ  قبل الـصالة عل    "جنازة رجل "عون  يقول املش ي تعج بالنجوم، س   اليت ه، ي

حنن ":  جعلنا نقول باعتزار   ي، الرجل الذ  ى الثر يواري رجل س  يلكن، أ 
 ."ب صاحليمن بلد الط
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 ب صاحل يف  ي اعتقدت دائما أن جمرد وجود الط      يا الذ يشخصأما أنا   
 تطفح باملشاعر أقول صادقاً      هذه اللحظة اليت   ة، ويف ريعلها خ جيا  يهذه الدن 
عتقد أنك  يوهو  : ريقه بش ي شق  فاضت وفاضت، وعندما قال يل     إن أحزاين 

عة، وسـط   ي حالة ذهول وفج   ت ساعات يف  يأفضل من ستكتب عنه، بق    
ق الكلمات، ي، ما أوسع احلزن وما أضا وال  تغلبيندموع رجوت أن أغلبه

 موته  ب صاحل يف  يظل الط ياة وس ياته أكرب من احل   ي ح ب صاحل يف  يكان الط 
 .أكرب من املوت
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 ب صالحيلعبة الموت مع الط

  
  ي حممد إبراهيم الشوش.د

  ٧/٣/٢٠٠٩ "الة"جملة  
 

ـ ر أن أكون أقرب الناس وألـصقهم بالط        القد شاء يل  ب ي
 نعمة الدهر ومنحـة     ..لةيام قل ي قبل أ  كان ذلك حيت   صاحل

ـ ن  ي ذاك الصباح احلز   ..القدر انتزعها بقسوة وشراسة    وم ي
، ولو كنت أعلم    ي مبقابر البكر  ٢٠٠٩ر  ي فربا ٢٠اجلمعة  

علـى  مة هذه اهلجمة الشرسة     يأن مآل تلك الصداقة احلم    
 . هلا وال رحبت اتي ما سعايني وكقليب

  

 : قالني حوقد صدق املتنيب
  

ــو در ــه ىل ــق منت   ى العاش
  

  عــشق الــذي ســباه مل يــسبه  
          

قاً ي والـدم صـد     ببضعة أعوام ومع ذلك الزمته بصلة القرىب       كربينيكان  
  .ننا املسافاتي إن بعدت باة، ال نفترق حىتي درب احلقاً يفيورف

  

  صالة اليب الوقت معه يفيقض شقة واحدة وكنت أ    يف أقمنا لندن   يف
ـ قية واإلفر ي صالة معهد الدراسات الشرق    ها يف ي أكثر مما أقض   ييب س   ة يف ي
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ـ   يا كنا نلتق  ي كل بالد الدن   جامعة لندن، ويف     اتفـاق، يف   ري باتفاق وبغ
 "جملة الدوحـة  "اً، ولواله ما جنحت     يش سو ياً ونع يالدوحة كنا نعمل سو   

 اً يفي سوي واشنطن، كنا نلتقتها ويفي نشأا ورعا  يف د الطويل يكانت له ال  
ـ م، نسمع أشعار السودان وأغان    يقنا الفاتح إبراه  يشقة صد  ه ومدائحـه   ي

نا يشفنا الوجـد وتـضن    ياناً،  ي أح ياً ونبك ريوتغمرنا روحه ونضحك كث   
  املركز العريب  ة يف ية سودان ينا أغن ي أن غن  وما إىل ي  نيالغربة، وقد دفعنا احلن   

 غيني " الشمال موسم اهلجرة إىل  "روا مؤلف   يبواشنطن، وعجب الناس أن     
 لقـد    نفسه والعامل حوله حـىت     ى حمبة غامرة وقد نس    بصوت منطلق ويف  

  .صفقونيهللون ويوقف الناس 
 

  املغرب لة يف ي أص ة ويف ية السعود ي اجلنادر  بصفة دائمة يف   يوكنا نلتق 
الـرغم  على   و ، دمهه املرض، جاء خلسة مث استوطن مث متكن        .. مث    ..مث
 كل مظانه، واستعداد املئـات      ه الكثر اللتماس العالج يف    يسالمه حملب است
مـراء  أن ال نعرفهم لبذل املال بال حساب، ومنـهم          ين نعرفهم والذ  يالذ
طعن من  يراوغ، مث   يوخ ومسئولون وكبار ومعجبون فقد ظل املرض        يوش

 القلب، وكلمـا    يني شرا  العنق وتارة يف    الصدر وتارة يف   اخللف، تارة يف  
أن علـى   مصراً ني له املرض وأبعده، كان املرض اللع  ى األمل تصد  اقترب

  . مكان آخرغلقه يفن نا كل النوافذ واألبواب، ال نفتح باباً حىتيقفل علي
 

عرف سر هذا اإلصرار ومآله، فقد      ي يد الذ يب هو الوح  يوكان الط 
وت وجنا منه بأعجوبة أذهلـت األطبـاء،        ري ب قابل املوت وجهاً لوجه يف    

الرجـل  "اته  ي آخر روا  دثنا يف حي قربص، وهناك كما      مهمة إىل  وسافر يف 
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: ديشبه املداعبة أو التهد   يما  ي قال له ف   ي قابل مندوب املوت الذ    "يالقربص
 املـرة    ألن والدك قد افتداك بروحه، ويف      ،لقد جنوت من املوت هذه املرة     

ة جاءه  ريك أحد، وبعد ذلك بفترة قص     يفتديدمهك املوت لن    ي  نياملقبلة ح 
ـ  روا الكلمـات وأعـذا يف  ى وصف موته بأحل ينبأ وفاة والده الذ    ة ي

  ."وديمر"
 

: ش به ولـه   يعيء كان   ي أقعده عن أهم ش    يوتابع املئات مرضه الذ   
ة دمه  يه املرض بالسجن وتنق   يحكم عل : السفر ملقابلة األصدقاء واألحباب   

  .امللوث باملرض عشر ساعات من كل أسبوع
 

قـة  ي زوجته املكلومـة رف    -عد، وكنا   تابعونه من ب  يكان اآلخرون   
 -ريقه بش ي وشق رينب وسارة ومس  ي عاما من عمره وبناته الثالث ز      نيمخس
 اشتد به املـرض     نينا، وح يش املأساة كما لو كان املرض قد انتقل إل        ينع

عة، أصـبحت مـن شـدة    ي حركة سر نتقل فوق جسده يف   يوبدأ املوت   
  .وتمي أن ه أمتىنياإلشفاق عل

  

  وحسب املانيا أن يكـون أمانيـا           املوت شافياًى تر بك داء أنىكف
  

  

 وكنت ال أزال مذهوالً ول الـصدمة،        "رةياجلز"ة  ي فضائ  يف يقلت حملدث 
اً طبقت شهرته اآلالف واختـربت  يت معها أنه كان كاتباً وروائ    يوقد نس 

 كواحد من أروع مائة عـام عمـل         " الشمال موسم اهلجرة إىل  "ته  يروا
ـ مي ي ما الذ  كان مقدم الربنامج قد سألين     و -ة  يأنتجته البشر  ـ ز الط ي ب ي
زاً كأروع ياً لكان متم يب صاحل كاتباً أو روائ    يكن الط يلو مل   : صاحل؟ قلت 

 .إنسان قابلته ونعمت بصداقته
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ل لـه، وال أقـصد بـذلك        يب صاحل إنساناً نادراً ال مث     يكان الط 
لتعـساء   حبرها بعض ا   غرق يف ي الفحشاء واملنكر وارتكاب احلماقات اليت    

لو متاما من ذلك الـنقص      خي أكثر من ذلك أنه كان        أعين من الناس، لكين  
الزم اإلنسان منذ أن خلق، وقد وصفه مـرة         ي ظل   ي الذ يعي الطب يالبشر

ة املغرب السابق، بأنه طوال معرفته      ير خارج ي، وز يسياألستاذ حممد بن ع   
ء تحدث بسوء عن أحـد، وأن نقـا       يئاً لنفسه أو  يطلب ش يسمعه  يبه مل   
  . عنهري الكث.. ري الكث ..ريوصف، وقال الكثيء ال يرته شيسر

 

 ذاك املساء إنك تتحدث عن شـخص        ىسير حممد بن ع   يقلت للوز 
 إنـسان أن    يكن أل ميام، و يولبضع ساعات أو أ   خرى  نة بعد األ  يتقابله الف 

 عـشت   ك أنين ي هذه اللحظات القصار، ولكن ما رأ       ما بداخله يف   يفخي
  .لة، وكان كما ذكرت وأكثريمعه وبقربه سنوات طو

 

ب لإلغـراء   يستجيفاً  ي فقد خلق اإلنسان ضع    يعي طب ريوذلك أمر غ  
على  يبقي وال   ،اناًيسخط أح يانا و يغضب أح يغ املدح واإلطراء و   يستسيو

  . منوعاًريحال أبدا، إذا مسه الشر جذوعاً وإذا مسه اخل
 

لوم يال  عاتب و يغضب أبداً وال    يعاً ال   يبعكس خلق اهللا مج   : بيالط
قه ي وجهـه صـد     لقد ثار يف   حىت،  فقد أعصابه مهما حلقه من سوء     يوال  
ـ د، وكان الط  ي غضب شد  م الشاعر صالح أمحد حممد صاحل يف      ياحلم ب ي

ـ : هاية وسكت عل  يقد تعرض ملا اعتربه صالح إهانة شخص        يا أخـو  ي
  تغضب؟ك ميتيب باهللا عليالط
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ؤكد ي وكان   دحه أحد ميكره أن   يع  يعرفه اجلم يب صاحل كما    يوالط
 مـن    فاقتهم ومرضهم إىل   تاجون يف حين  يه ألهله الذ  يأنه كاتب ال نفع ف    

  .خدمتهمعلى قوم يعاجلهم وي
 

 ي جلسة حتتف، وكنا يف ي السنو لة حنضر مهرجاا الثقايف   ي أص كنا يف 
ة وذاك  ي إبراز مالمح هذه الشخص    تبارون يف يب صاحل، واملتحدثون    يبالط

عـة  ي مع طب  تنايفي يب صاحل والذ  ي الط تصف به ي ي الذ يالسلوك املالئك 
ب صـاحل   ي أن الط  اً مقنعاً فخطر يل   ريالبشر، وحاولت أن أجد لذلك تفس     
ات ي شخـص  ة السالبة ووضعها يف   يقد نزع عن نفسه كل املشاعر البشر      

  .اتهيروا
 

ط مسجل ي شر كنت أستمع بعد وفاته إىل   ومن غرائب الصدف أنين   
د وهـو   ي سع ىعتقدون أنه مصطف  ي  من القراء  ريإن الكث : بيه الط يقول ف ي
اته وقراءاته،  يات روا يكون الكاتب نسخة طبق األصل لشخص     ينكر أن   ي

ـ        يورمبا تنسحب عل   ـ يء طب يها بعض مالمح من شخصه وهـذا ش ، يع
ـ يملاذا ال   : بيوتساءل الط  فأنا مثله ال أخلو    "ش  ي الدرو "نيالز"شبهونه ب
  ."من دروشة؟

اته، به  ين صفقات شخص  اً م ري شخصه كث  قول يف يب أن   يد الط يري
موسـم  " د يف ي سـع  ى ومـصطف  "اجلدولعلى  خنلة  " ء من جده يف   يش

  . كل أعمالهة يفي والروا"نيعرس الز" ن يفي، والز"اهلجرة
  

 .ماًيالً عظيب صاحل فقد كان إنساناً نبيأال رحم اهللا الط
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 ب اإلنساني صحبة الطيف           
  

  حلسن أمحدحممد ا
 

 كل إنسان مهما بلـغ االنبـهار بـشمائله          لمس املرء يف  ي
 نسب مسو ذلك االنبهار باعتبار أن هناك        القمم، تفاوتاً يف  

 إال  ،خـر آخـصال   على   السمو   خصاالً تعلو درجات يف   
ـ  الط ي العامل يقنا الصدوق الروائ  يب، صد يزنا احلب يعز ب ي

 حممود   سباق  السمو يف  لة وتتدافع يف  يصاحل فكل خصاله نب   
ضاعف االنبـهار واإلعجـاب واالعتـزاز       يومتوازن، مما   
 .اةي احلي مناح شيتزة يفيته املتميبصحبة شخص

       

 الشمول  ته بكل معاين  يصعب تناول شخص  يوهذا اإلنسان الشامل    
س بوسع فرد مهما كانـت رحابـة        ي ل هإنو مثل هذه املناسبة اخلالدة،      يف

  .ب صاحليالطط بكل جوانب يحي اإلحاطة أن ملكاته يف
  

ـ شت وإنساناً طـوال ح    ي البدء أقول، حقاً وصدقاً، وما تعا      يف    ايتي
 هذا الوصـف مـن   عيني بكل ما "ىمسمعلى اسم "ه وصف   يصدق عل ي

بة، وصـاحل   ي حدود الط  ى منته ب إىل يب صاحل، فهو ط   يدالالت مثل الط  
 .ني من عباد اهللا الصاحلنيوخ املتصوفيه مسات صالح الشيتتجسد ف
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س أبـدا بغربـة     حي جملسه ال    فاملرء يف ! بيألنس مع الط  ب ا يما أط 
عطر املكان  ي له   ري ال نظ  ي وتواضعه الذ  ،املكان، وال بوقع ساعات الزمان    

شجع كـل   ي متكلفة وحمبة موصولة بأنبل العواطف وأصدقها، و       ريبلغة غ 
 ريشارك خت ي وإن ملس أن أحدهم مل       ،ثي احلد املشاركة يف على    نياجلالس

 ،ني منظومة املشارك  نخرط يف ي طفه بكلمات ودودة حيت   حلظة مناسبة وال  
وا مـا   ريتخين أن   ي جمالس األنس تاركاً للسمار اآلخر     ث يف يبدأ احلد يال  
ـ  مشاركته بعد أن     ه، وغالباً ما تأيت   يرومون اخلوض ف  ي سأل أو عنـدما    ي
 ال  ، الـس   معرض ما هو مطروح يف      بدلوه يف  كون كل واحد قد أدىل    ي
ج، وال  يل عندما تعلو األصوات بالـضج     يلساحر اجلم ق ا يرفع صوته العم  ي
ما هو مطروح لتكون    يوسع من دائرة البدائل ف    ي، وإمنا   ينفعل تعصباً لرأ  ي

 .ثيعتدل احلديج ويف الضججيح أكثر رحابة، وساعتها يافتراضات الترج
  

ئات تنسب  ي ذكر س  نحرف إىل يث، ونادراً ما    يأما إذا احنرف احلد   
ـ ستغفر اهللا، و  يث أو   يصوم عن احلد  يباً ما    بعض الناس، فهو غال    إىل درأ ي

فة ومهذبـة، أو باالنتقـال، بـصورة        ياب بكلمات لط  يبالناس عن االغت  
ثمـا  ي وح ، موضوع آخـر    إىل نيصرف املتحدث ي ما   ث إىل ية، باحلد يتلقائ

نـه،  ينـضب مع  ي ال   يب كان هو املنبع الـذ     يث جملس الط  يدارت أحاد 
اً ميه وحملله قد  يلشعر هوحافظه وراو  خ هو حبره وا   يده والتار يفاألدب هو س  

ـ ب موقع مؤثر ومج   ي قلب ولسان الط    له يف  "تيالدوب" ثاً، وحىت يوحد ل ي
هم بكل طقوسها   ري وغ ي أوالد حاج املاح    إىل ية من الربع  يواملدائح النبو 

 . تصوفه وصالحهقة الغور يفياا هلا مسالك عميوروحان
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 أاره املتدفقـة    ب حقه يف  ي الط ويفي ال   يإن مثل هذا الوصف الربق    
أن هذه الصورة   على   ،ة تواضعنا يعلماً ومعرفة، ولكن العزاء أننا منذ البدا      

ـ  مقام كان     يف ى جمرد انطباعات عجل   ية ه يالقلم  ستوجب اإلطالـة يف   ي
على تصدر املآدب سواءكانت    يتصدر االس، وال    ي فهو ال    .جملس األنس 

ه حقاً،  حيريطراف فذلك    األ لس دائماً يف  جيوف  يشرفه أو هو من أبرز الض     
قاً يعلمها إال من كان لص    يال  أخرى   مآرب   يني من األحا  ري كث قق له يف  حيو
دفع احلساب  ي ي املطاعم والفنادق ك   ب مسرعاً يف  خيهب و ي ومنها أن    ،به
شـرفه  على  ن أو أن احلفل     يرغم كونه أحد املدعو   على   كرم مطبوع    يف

ه مل تتوافر له من قبل فرصة        ألن ، االعتذارات مي تقد تدفق لطفاً يف  يهو، مث   
 مـع   ي وإذا مـش   ، مرات سابقة   فالن أو أن عالناً كرمه فاض يف       ميلتكر

، وعند ركوب   ىسرع اخلط يتقدم الصفوف وال    يق ال   ي الطر األصحاب يف 
كـون أول   يتمكن مـن أن     ي  حىت نيكون آخر الراكب  يارات األجرة   يس

 الوقت وأنت   علك طوال جيب  ي إنه حبق إنسان عج    ، لدفع األجرة  نياخلارج
 استـشعار   ريك من غ  ي عل يلقي سلوكه وتصرفاته كأنه      جانبه تتأمل يف   إىل

 أما إذا قدر لك أن تنتقل معـه         ، أدب النفس وأدب الدرس    حماضرات يف 
علـى  لـس قبلـك   جي فإنه ال ،عرب قطارات األنفاق فأبشر بطول وقوف 

ضل في اجللوس و   يف ترددين وقوفاً فهو    ياألرائك، وإن وجد بعض املسافر    
ـ ضطرك للنهوض مـؤازراً، حلظتـها       ي الوقوف مما    االستمرار يف  ضطر ي

  .للجلوس مكرها ولكن لطفاً بك
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امتداد على  حت لنا   ي أت  اليت ي كل فرص التالق    يف أصدقك القول إنين  
! شكو من أحد أو ظـرف أو حـظ        يب  يزنا الط يهذا العقد مل أمسع عز    
ن ي النفس، واآلخرش معيتعاي إنه ..شكو إال من مرض يباختصار ما مسعته    

 قمة تساحمه   ته يف ي إنسان ىل، وتتجل ي تراض مشبع بالقناعة والتعامل النب     يف
نفعـل وال   يه، فهو ال    يل ف ياً كتب عنه أو ق    ياً سلب يه أحد رأ  ينقل إل يعندما  

عتذر عما سبب له مـن      يد األعذار ملن فعل كأنه      جياول أن   حيغضب إمنا   ي
  .رير إذا جاز التعبيتكد

 

خلف عن مناسبات اامالت إذا علم ا خـصوصاً         تيب ال   يوالط
   . أو العزاء وكذلك مناسبات األفراحىارة املرضيز

  

 اعتذر عـن    نية قبل عام  ري عندما أخضعت جلراحة كب    وأذكر أنين 
 شـطراً مـن   ى القاهرة، مث أمضل يفي الني مؤمتر وادالسفر للمشاركة يف 

كـون  ي من أنه لـن  يل، واعتذر ى املستشف يفيل السابق للجراحة مع يالل
فصح بـشيء مـن دون أن       ي الصباح دون أن     بوسعه حضور اجلراحة يف   

ة ي أعرف رقته وشاف    اعتذر عن السفر هلذا السبب، ألنين      ي وهو الذ  ،أسأله
ـ به ورقة مكتوبة خبطه اجلم    يذهب أخرج من ج   يعاطفته، لكنه قبل أن      ل ي

 غرفة  ما أنقل إىل   أن أقرأه وأردده عند    ، وأوصاين نيها دعاء هللا رب العامل    يف
أبشر بالـسالمة   : بي حالة من التصوف العج     وهو يف  ات، وقال يل  يالعمل

نه رجـل مـن عبـاد اهللا        إ..  أمن وأمان  وجناح اجلراحة وغداً ألقاك يف    
 .نيالصاحل
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ه شبه إمجاع، ألن اهللا خصه حبب الناس له، فهو          يب عل يوصالح الط 
ـ ذكره  ي وكل من    ، العامل يمستوعلى  ة معروفة وحمبوبة    يشخص شكره ي

 عـامل   ز والنادر يف  يح أن إسهامه املتم   يه، صح يلتقي أن   تمىنيه و ي عل ثينيو
ر، لكـن   ي هذا احلب واإلعجاب والتقـد     يفعلى  ة كان له القدح امل    يالروا

ـ على  يه ال أدر يذب حمبة الناس إل   جيهناك سراً آخر      معرفـة  نيقيوجه ال
 مجـاع   ه أم يف   صوته أم سلوك    وجهه أم يف   ح هذا السر، هل هو يف     يمفات

ع أن أقولـه هـو      ي اهللا أعلم، كل ما أستط     ..كل ذلك، فضالً عن كتاباته    
  .ب صاحلي ذات الطء من الصالح أودعه اهللا يفيش

  

 و الفندق حتلق    ة، ويف ي مناسبة احتفال   الرباط يف  ذات مرة كنت يف   
مفكـرام مـن بـاب      على   يعيتمنون توق ي  بعض الشباب املغريب   حويل

ـ  الطات اإلعجاب حبسباين  ي بآ  أمطروين ت استغرايب يبدالتذكار، وملا أ   ب ي
مة، وملا نقلت   ية عظ يتمتع بشعب يصاحل، مث عرفت من األصدقاء هناك أنه        

ب يإخوتنا املغاربة هؤالء أفاضل ومن أط     : ته احملببة يله هذه الواقعة رد بعفو    
  .كي ودمت حملب.. ب الناسيا أطيب ي أنت الط.الناس
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 "استراحة المحارب"دة  أو ياآلفاق البع       
  

   عثمانريحممد خ· د
  

ة مع مجهرة   ي أحد لقاءاته األدب   ب صاحل يف  يأذكر فرحة الط  
 مبسقط قبل سنوات    " الثقايف يالناد" ه يف يمن قرائه ومعجب  

اإلعـالن الـضخم    على   املنطقة    وقع نظره وهو يف    ..عدة
 ولعلها مـن    ..فهايواسم ض مل عنوان الندوة    حي كان   يالذ

 مرحلة الشهرة وهو يف -ها امسه   ي ف ىري املرات النادرة اليت  
وواتـت  .. "ب حممد صاحل  يالط" ..اًيكتب ثالث ي -ة  ياألدب
 مثـل   ة املعهودة يف  ي واحدة من قفشاته الذك    ريب الكب ياألد

  : تلك املواقف، فقال خماطباً احلضور
  

 مـم   يوم أكثر كرماً مع   ي ولكنها ال  ية مع ميعمان كانت دائماًكر  "
 بعـد فـراق دام       أيب ني وب يني فقد مجعت ب   ..ى وقت مض  ي أ كانت يف 

  . اللوحةسنوات، وأشار إىل
 

ـ  رمبا أكـون الوح    ضج اجلمهور بالضحك وأحسست أنا بأين            د ي
ن ي ظاهرها، فقد كنت من الذ     بدو يف ي العبارة أكثر مما      أدرك أن يف   يالذ
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 املدرسة، وكنا ة وإن مل أكن من زمالئه يفيو فترة الدراسة الثانعاصروه يف
 فترة  يف، حىت"ب حممد صاحليالط" املثلث الكامل يفيال نعرفه إال بامسه الر

،  األديب ىاملـستو على  اً  ية عندما اشتهر عامل   يطانيئة اإلذاعة الرب  ي ه عمله يف 
ب صاحل، ومع ذلك فمـازال      ي اآلن وهو الط   مله حىت حي ظل   يباالسم الذ 

 كرمكـول   ننا كأنه ما بـِرح يف     ي نفوسنا وب  ش يف يعي صاحل   ب حممد يالط
  .والدبة

 

ة ريلة بأشهر وأنا أتـابع الـس      ياسترجعت هذه اخلاطرة بعد تلك الل     
 ي خـواطر  واستغرقت يف  ..ةي اللندن "اةياحل"فة  ي نشرا له صح   ة اليت يالذات

 ا، وأنا أنقل اآلن بعض تلك  العبارات ببعض          ومها ما عن يل   يوسجلت  
تحدثون عادة عن الشخص نفسه     يزمالء الصبا والدراسة ال     ": تصرفاتال

ـ فالط"، ".. من دون اآلخرنيب صاحل بأحد االمسياطبون الط خيعندما   ب ي
ـ  متامـاً، األول ول   "ب صاحل يالط"  ري عندهم هو غ   "حممد صاحل  ئـة  يد البي

ل ي الن ى جهات الدبة وكرمة وكرمكول، وقر     مة والدافئة يف  ية احلم ريالصغ
ـ على  ل فروعها   ياجلدول وتتما على  لها  يتراقص خن ي ة اليت ريالصغ م يتقاس
ـ الط" ..بي وود حل  ي وأحلان النعام آدم وطارات حاج املاح      يالسواق ب  ي

ا ريق مس يها وموثّق أحداثها ورف   ية راو ية الذات ري هو بطل الس   "حممد صاحل 
ب صاحل شخص آخر، فلو كـان       ي والط  ..هاخي هو تار   ..ث ما حلّ  يح

 جتـود   الـيت "والكاتب ملهم كما للشاعر ملهم من بنات الشعر          يللروائ
، لكن "زوابعه"د بدالً عن ي ابن شه"توابع"نه أحد يعي، أو كان    "بالنفحات

  ."ب حممد صاحليالط"ب صاحل هو املواطن يملهم الكاتب الط
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  :ني لسبب"دةياآلفاق البع"اخترت 
 

 مثالً تتفرد عن    ير، فه دة والفتة للنظ  ية فر يأا ظاهرة ثقاف  : السبب األول 
 "نيعرس الز " و " الشمال موسم اهلجرة إىل  "،  ىكل أعمال الكاتب األخر   

ها الحقاً، مث إن    ي إل رية، خبصائص سأش  ري وجمموعة القصص القص   "وديمر"و
 اآلن ال تزال حقالً بكراً من نوعهـا مـن           بدو حىت يما  يدة ف ياآلفاق البع 

 أقـالم جـادة     يناوله حبسب علم  ة ومل تت  ي منطقتنا العرب   يف العطاء الثقايف 
  . املنطقة يف جمال النقد األديبومعروفة يف

 

لـة إلعـادة   ي لفتـرة طو  رغبة ملحة الزمتين   عود إىل ي ف :أما السبب الثاين  
 سعدت ا   د واستعادة التجربة الرائعة اليت    ي الفر اكتشاف هذا النبع الثقايف   

 هـذا    لإلسـهام يف   تيوعندما دع .. ةيحللقاته األسبوع األوىل   القراءة   يف
ب صاحل بادرت فعبرت عن هذه      يز الط يق العز يالكتاب عنواناً ووفاء للصد   

 ، وزادت سعاديت  نيمشروع الكتاب من أصدقاء الطرف    على    نية للقائم يالن
  ."اآلفاق" جلة  يفيقية بإحبار حقمي القدق رغبيتيبتحق

 

ـ اآلفـاق البع  "ب فـإن    ي كل ما قرأت من أدب الط      نيومن ب   "دةي
 اكتشف عظمتها   ي قرائها الذ  نيد ب ي الوح  أنين يال أدع ·"مة وحدها أ"تقف
 إن كـان    ي ال أدر  قة، ولكـين  ي هذه احلق  ريع وحده تفس  يستطي يأو الذ 

ـ  ي جد ي ه يالناس قد أعطوها حقها من االهتمام الذ        "اآلفـاق "رة به، ف
 ة إن مل تكن أعظم يف     ي التقن زاً يف ي الرسالة، أو مت    أفقاً أو نبالً يف    ست أدىن يل

ـ        ريجوانب كث  وعاً وشـهرة،   ية من بعض أعمال الكاتب وأكثرهـا ش
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 الواقـع مل    أن النـاس يف   -باً  ي وأرجو أن أكون مص    - للظاهرة   يريوتفس
ث تفرض نفـسها    ي من العظمة حب   يالعكس، فه على   .."اآلفاق"تجاهلوا  ي

 كل زمـان     يف "أدب املقال " قمة    يف ي نظر كل حال، إا تقف يف    على  
ـ     اليت ي ولكنها ه  "اآلفاق"لناسهمل ا ي مل   ..ومكان : ءي فاجأم بكل ش
 أـا    معهم، ويف  "ونسها" التناول وأُنسها و   تها يف ية وعفو ياها احل يبقضا

 ..هم عن بعد أو مـن فـوق رءوسـهم         يكانت حتاورهم وال تتحدث إل    
كـادون  يلهثون وراءهـا وال  ي دهشة مث أخذوا     فاجأم فوقفوا إزاءها يف   

ـ يتها الق ي استمرار رعتها ويف  س  جتاوزم يف  ..دركواي  وفائهـا   ة ويف ياس
 بلغ جمموعهـا اخلمـسمائة       معهم خالل حلقاا اليت    يبوعدها األسبوع 

 اً يف يخيتها تار ي، كانت بدا  يدي  ني ب ن حلقة، حسب اموعة اليت    يوعشر
خ كانـت   ي، ومنذ ذلـك التـار     ٩٨٩١ر عام   يناين من   ي والعشر ياحلاد
  .وميوع كما تشرق الشمس كل قرائها كل أسبعلى  تشرق "اآلفاق"

 

  ا��2ا 	 ا����رب
  

ب صاحل عندما قرر خوض     ي كانت ضرورة للط   "اآلفاق"أحسب أن   
عـرس  " و "موسم اهلجـرة  " فقد كانت أعوام     .. إجنازها التجربة وبدأ يف  

ـ  ح ة يف ي، وقبلها جمموعة القصص املختلفة، فترة مضن      "وديمر" و "نيالز اة ي
    ته ي أبعد احلدود، فقد أرهقته إنسان     امل إىل هذا الكاتب النشط وامللتزم وا

 النـدوات   اً يف يث اعتاد الناس منه الظهور شخص     يته ح يكما أرهقته عبقر  
 ب عريب ياملباشرة أو من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة، ولعله كان أول أد          

 صـورة  ح وقته وفكره وراحته لقرائه بالكامـل ويف      يتي شهرته   معاصر يف 
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ة ي انفتاح وعفو معهم يفيعطيأخذ ويول إبداعه، تحاور معهم ح يمباشرة ل 
صارت تلك اللقاءات املفتوحـة       ىيوتواضع واحترام تام إلسهامام، حت    

  . سوق عكاظ يفنية لشعراء العرب األقدميتذكرنا باللقاءات األدب
 

 "الوطن".. ة الوطني التزامه بقضنية األدب هو ع   يوكان التزامه بقض  
 "الـوطن " األحـرار،    يني املثال نيارد للمبدع  معناه    معناه الكامل ويف   يف
 ات تنداح من مساحة إىل    ية وتصبح جمرد معنو   ي حدوده املاد  ى تتداع يالذ

 جو السماء، ال تتحرك بإرادة اإلنسان بل        مساحة كما  تفعل السحب يف     
 رسالة األدب   ىري وهو   ..اا اخلاصة ية هلا منطقها اخلاص وغا    يبإرادة كون 

، ألن قـدر    ريس عن احلل األخ   يالدائم عن احللول ول    البحث      يف ىتتجل
ـ      ينبغياإلنسان هو األزمة الدائمة، ولذلك        ي أن تكون رسالة األدب ه

  .عرف اإلجازةي إن األدب اجلاد ال ..البحث الدائم عن احللول
  

 وقفات خاصة
  

�ق" Qا��'ن Wا" 
  

ـ   عن مفهوم احلزن يف    رينا تعاب ي إن كانت لد   ي ال أدر  ..ةيبدا ة  اللغ
ـ  SADNESSسمونه  ي حزن   نيفرقون ب يز فإم   ية، أما اإلجنل  يالعرب  ني وب

ـ  وهـم    ،"حاالت حزن "ه  يكن أن نطلق عل   ميحزن آخر    سمون هـذه   ي
MELANCHOLY   أو DEJECTION   اً، يد نـسب  ي، األول مباشر ومح

 غالباً مـا تكـون حمـددة،        ي وه ،وذلك إلمكان احتوائه مبعرفة أسبابه    
 الشخص  يدري معروفة األسباب، وال     رياغة وغ ة فمرو يأما الثان .. ومعروفة
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 .ف وملاذا حتل به هذه املسألةي وكمىت
 هم األكثر إحساساً ومشاركة     ريتعرض هلذا النوع األخ   يوأكثر من         

، ومن  ني املبدع ني الناس، ومعظم هؤالء من الفنان     نين ب ية مع اآلخر  يوجدان
 . زمرميف

  

 مطـار   ن يف يصالة املغادر  ، ويف ٢١/٩/١٩٨٨مساء األربعاء املوافق  
 لـة   "ديحنو أفق بع  " سلسلة   يفاألوىل  ب صاحل مقالته    ياخلرطوم بدأ الط  

ة، وقد خصص املقاالت اخلمس املتتابعة مباشرة بعد الثالث         ي اللندن "الة"
ب الـوطن  حي إنه ..سه املعقدة حنو الوطن   يعاً عن أحاس  يعبر ا مج  يلاألوىل  
تساءل عن هـؤالء    ي الوقت نفسه    ويف! اللعنةنقلب حبه له نوعاً من      ي حىت

بون الوطن كما  حتبـه أنـت؟        حي أال   ..اءياء األغب يالزعماء النجباء األذك  
 إعماره  سعون إىل ي و ..كرهونهيبونه وكأم   حي، إذاً ملاذا    ى بل " نفسه عيني"

  وكأم مسخرون خلرابه؟

 

 كهـا يف   حر نة اليت يات احلز يبدأ منذ املقال الرابع سلسلة من التداع      
  :قوليه، يز جاء لتقبل العزاء فيد عزيفقعلى ض من احلزن ينفسه ف
 

قرب على   هذا املكان، لقد وقفت      ن اآلن يف  ي ملاذا أنا حز   ي أدر إنين"
 هذه   إىل ربطينيط  ي، وانقطع أهم خ   ي أعز إنسان عند   ..علىز  يإنسان عز 

ل عدة،  أشكاعلى   أيتيل، و يتد عرب زمن طو   ميبو، و خيعلو و يار، احلزن   يالد
أن على  تحتم  ي كان   نيث ال حتتسب، لقد صربت ح     يك من ح  يهجم عل يو

  احلـزن اآلن، يف    دمهيني الصرب، لذلك    مل يب جي كان   نيت ح ي، وبك يأبك
 هـذا   نة املهملة، يف  ي هذه املد  ء، يف ي هذا املطار القم   هذه الصالة الرثة، يف   
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ه  حزن عام بـسبب هـذ      ، وحتول احلزن اخلاص إىل    نيب اللع يالوطن احلب 
  صالة املغادرة، منذ كم ألف عام وضعت هذه اللوحة يف           يف ياللوحة أمام 
 رأسه؟ لوحة تـت   دور يف ي وضعها؟ وماذا كان     يومن الذ  هذا املكان؟ 

وباللغـة   Bon Voyageة يها باللغة الفرنسيألواا واختلطت، كتب عل
  ."دةيرحلة سع": ةيالعرب

 

 مطار  قضاها يفت الىت منذ تلك الساعا"دةياآلفاق البع"وبدأ كاتب  
ات واألفكار واهلواجس   ينسج هذه التداع  ياخلرطوم انتظاراً ملغادرة البالد،     

 ي من أصفهان، أو كأنه نقشبند     يس وكأنه حائك سجاد عبقر    يواألحاس
ج وسداه ألواناً ألوانـاً،     ي حلمة النس  نيوط تتقاطع ب  ي اخل ..ماهر من مسرقند  

 ألواناً من اجلزالة واالستعارات     .. كل االجتاهات طوالً وعرضاً    متشابكة يف 
تـد  مي املطار   ن يف يكان وهو داخل صالة املغادر    .. اءات واإلشارات ميواإل

 ني الـواقف  ري طواب د النظر إىل  يستعية، ل ي خارج حدودها اجلغراف   بصره إىل 
  اخلبز من حرائر النـساء يف      ريأمام حمطات الوقود من كرام الرجال وطواب      

ل خارج  يتنتظر صابرة أمام السفارات للرح    خرى  أ  ري طواب ، وإىل ريعز اهلج 
 خبمس خرائد "دةياآلفاق البع"ب صاحل يفترع الطي وهكذا   ..حدود الوطن 

 الوطن من الرثـاء      خرائد تدين  .. من الشعر والالشعر   ..من النثر والالنثر  
 ..أس وتبعده عنه  يه من ال  ي تدن ..ه من احلب وتبعده عنه    ي تدن ..وتبعده عنه 
  ! دثار من احلزن والالحزن آخر األمر يفعًآيوتلتف مج

 

طاً مـن األحـزان     ي حتمل شر  ة املكثفة، واليت  ريوذه القطعة القص  
قة ي احلق كون الكاتب يف  ي ذه القطعة    .. اآلخر قود إىل ية كل منها    ياملتداع
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 من مقاالته، وهو    ري برنة حزن الزمت الكث    "دةياآلفاق البع "قد دشن جو    
 .. احلـزن والـسعادة    ..  نفـسه  ضان يف يش النق ياتعياً بأن   ريعبأ كث يال  

ب الـوطن، وطـن     حيته للوطن، فهو كما قلنا      ي عالقته ورؤ  خصوصاً يف 
دعو للرثاء بال أسـباب أو مـربرات        يدر العطف و  يء  ي كل ش  م يف يعظ

ما إذا كان موضوع    ي أنواع احلزن ما اقترن بالرثاء، الس      ى وأقس ..مفهومة
!  أكتـه أخطـاء أبنائـه      ..ماً كبالدنا يهذا احلزن وهذا الرثاء كائناً عظ     

ـ  تلك اليتينا هيأعذب أغان"رون فإن يوهكذا، وكما قال لورد با      ي حتك
  ."عن أعمق األحزان
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ب يقول، والط يهكذا   ! أعماق الذات  إن دخول املدن كالدخول يف    
 رمبا  .. الثمالة ة حىت يته، أشرب لبان القر   يفيرغم ر على  نة  يصاحل رجل مد  

نة قد منا بوضوح مـؤخراً خـالل        يكون اهتمامه ذو الطابع اخلاص باملد     ي
س، أمـا   ياً للندن وبعـدها لبـار     يبدو دائماً وف  ية، لكنه   ياحيمرحلته الس 

 حباً  ..لعنهايذكرها ل ي .. عالقته بالكتابة  اخلرطوم فإن عالقته ا أقرب إيل     
  .ةيا حبه لكل العواصم العربربر يتاج ألسباب حيوواضح أنه ال ! وبغضا
 

وت ودمـشق ومـسقط     ري مزدمحة بصبواته للقاهرة وب    "اآلفاق"و
 ..ق منـه  يوفاء عم على   استولت معحبه هلا،     ونواكشوط والدوحة، واليت  

ة لوطن واحد، وكذلك    ري كب "مدناً"ة باعتبارها   يب العواصم العرب  حيوهو  
ة عنـده   ية العرب  الوحد .. واحدة ىلة كرب ي لقب "وتيخشوم ب "جمرد  : أهلها

د بتعامـل   يقه الشد ي من هنا كان ض    ..شي إا واقع مع   ..ست جمرد أمل  يل
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 ى إحد  رحلة إىل   كلما كان يف   رجال اجلمارك مع جواز سفره السوداين     
أدب "داً من   ي هو أنه سجل لنا نوعاً جد       يف يعزي يهذه العواصم، إمنا الذ   

 كله  جود العريب أعتقد أن الو  .. "ة رجال املطارات  يكويولوجياجلمارك وس 
 ني جممله حن   يف  العريب ني، وكأن احلن  ينة والتمدن احلضر  يتعلق عنده باملد  ي

 .. مشارف حضارة أو إلقامـة حـضارة        حضارة أو يف   لالستقرار إما يف  
  .. املـدن  ان نفسه استحباباً لسك   مي القرآن الكر  بدو أن يف  يواحلق معه، ف  

خبروجه  -ه السالم   يلع -وسف  يه فرحة   ي وف "األعراب أشد كفراً ونفاقاً   "
ـ عيه وإخوته من البدو ل    يمن السجن ووصول أبو     مـصر   شوا معـه يف   ي

ـ  ألن الباد  ،ةي الباد ش املسلم يف  يبذ ع حياملتحضرة، وابن خلدون ال       ة يف ي
 كـل    إعادة نظـر يف    تاج إىل حيه مستثناة من اهلجرة، وهذا موضوع       يرأ

ـ رة املدن  احلـضا   إىل  أن الشوق العريب   ب صاحل إىل  ي الط ريشي و ..حال ة ي
 .. الوقت احلاضـر   ما يف يل الس يق منذ زمن طو   يمجابه بكل أنواع التعو   

ص االنتشار  يتقلعلى  ل  ي قلب الوطن تعترب أكرب دل     ل يف يولعل زراعة إسرائ  
ب صاحل الفنـان    ية، وعالقة الط  يخي أوطام التار   يف  للعرب حىت  ياحلضار
 رية وحرارة غ  يكيناميدنة ب يتعامل مع املد  ي نة دائما عالقة خاصة، وهو    يباملد
 يها عنده جتربة دخـول أ     ية، أما جتربة دخول مكة املكرمة فال تواز       يعاد
 زمان  نه، يف ي مكان بع  نها يف ينة بع يألنك ال تدخل مد   "، ذلك   ىنة أخر يمد
 نقطة منطلق األحداث، وكأنـك تـدخل        ء وكأنك تعود إىل   ينه، جت يبع

ـ  ك"ذلك؟كل على  ى أن تقو  نيا مسك ي لك   مركز الدائرة، وأىن   ف ال، ي
ابـه  جي أعماقه سـحابة     ة يف يب صاحل جبذور الصالح وبذور الصوف     يوالط
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عب من التجربة كما    ي، و ه الوجداين خيدة بكل تار  ية اجلد يالتجربة اإلشراق 
  ! قبله من كأس الوجد الصويفنيعب سلطان العاشق
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ب صاحل، وهو   ية للط يبداعة اإل ي بلورة الرؤ  ب مهول يف  يخ نص يللتار
 خلقـه   منه بتصوره وتعامله مع الزمن عامة يفيوي جانب ح  تعلق يف يأمر  
ـ ة مشغولة باكتشاف الذاكرة اجلماعي مادته الروائ ..يالروائ خ ي لتـار ..ةي
 ل مـع ذلـك إىل     يميهو  خ السودان بصفة عامة، و    ي وتار - مثالً   -الدبة  

إخراج "ق  ي ارد من طر   خيق التار يس من طر  ية السودان، ل  ياكتشاف هو 
فعل العب الشطرنج أمـام     يتالعب بالزمن كما    يوهو  .. "اًيخ إبداع يالتار

، ى كل منها دوراً حمدداً إزاء كل قطعة أخـر         ي تؤد اللوحة حبجارته اليت  
  .ةميتها نصراً أو هزي غا تكامل اللعبة والوصول ا إىلوتسهم كل منها يف

 

عبـر  ي الكبـار    نين املؤرخ ث ع يب صاحل احلد  يتناول الط يوعندما  
ـ  وأحسب هذا ناشئاً عن اكتشافه ألمه      ..بدفء عن حبه وإجالله هلم     ة ي

س فقـط   ي ل نينوه بكبار املؤرخ  ي وهو   ..ةير موهبته الروائ  ي تطو خ يف يالتار
بـة حلقـائق    ي القراءة الرت  ة ولكن خبروجهم عن النمط يف     يخيته التار يبعبقر
 الدفاع عنـه    املخالف والوقوف يف   ي إبداء الرأ   الشجاعة يف  خ، ويف يالتار
ـ ل ف يمي إحساساً   يب صاحل عند  يترك الط ي و ..ءيرغم كل ش  على    ه إىل ي
س ي العامل ل  ىرية، أال وهو أن     ية واإلنسان يمة العلم ية والق ي بالغ األمه  يرأ

ـ على  علو  ي ي جماله فحسب بل الذ    املتخصص يف   رتفـع إىل  يل و يالتفاص
ـ  جماالم العلم  ن يف نطقوين  ي، أولئك الذ  "والشمول"اإلحاطة   ة بلـسان   ي
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 ختوم  ه إيل ي رجال وصلوا ف   -ه  ري رمبا بأكثر من غ    -خ  ي التار الفلسفة، ويف 
 ينيطانينهم من الرب  يوقد ذكر هو من ب    .. "املطلق"الفلسفة وملسوا أعتاب    

ـ   ي، وفرناند برودل الفرنس   طاينيلور الرب يألن ت   هـؤالء   ف إىل ي، وأنا أض
ثلـهم  مي رجاالً من أنفسنا     ى، وال ننس   العرب ابن خلدون   ي وعبقر نيبيتو

 ي رأ  يف -لسوف معاصـر    يب ف ي أول طب  - ي املاح عاملنا الفحل التجاين  
  . هذا العصر يف علم السلوك اإلنساينن يفيريالكث
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 واحـة مـن   ..ة االنتمـاء ية األصل، أفروعرب  يافة، مغرب يفاتنة، مض 
لـة  ي واألوتـار واألخ    القوايف عيبمال"ب صاحل   ين أمساهم الط  يواحات الذ 
ـ  ري طبقت شهرا اآلفاق، خصوصاً خالل العقد األخ       .."واأللوان  ي، وه

ها يشدون إل يكان،  ي العرب واألفروعرب، والعرب األمر    نيوم أمل املثقف  يال
 ها أكباد اإلبل ملمارسـة التواصـل يف  يضربون إلينما كانوا، ويالرحال ح 

 جذور ومنابت ومآثر    النتماء إىل هم شوق ا  ية حتمها عل  يحوارات حضار 
 امتـدت منـذ     ة اليت يقيفرة اإل ي واجلفوة العرب  ..دة مشتركة يولسان وعق 
ـ ا بدأت منذ وقت تذوب حتت وهـج ودفء جد         يقيفرإاستقالل   ن، يدي

ـ " وكانت   ..ايبجي االهتمام اإل   إىل متنقلة من الصدود السليب     أول  "لةيأص
 يدة لشباب مثقف  يادة اجلد ب الصادق باإلر  يبوتقة للتفاعل الناشئ والترح   

ات ية بأن هو  ين أقنعتهم جتربة العقود األربعة املاض     ية الذ ياألقطار األفروعرب 
 البد أن تنبثق من أسس وثوابت       -ها  ري شأا شأن غ   -دة  يجمتمعام اجلد 
 وأكـدت   .. وجتارب وآالم هذه اتمعـات     ي ماض دة يف يمشتركة وبع 
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لة يار وطرح األسـئلة املـستح      للفكر واحلو  ي دورها هنا كملتق   "لةيأص"
ق يه امتـصاص الـض    ي جاء وقت أمكن ف     األجوبة املتصادمة، حىت   يوتلق

نة واملتقاطعـة،   ي منطلقام املتبا  ن يف ي املتحاور نيواالمتعاض والشكوك ب  
ـ  ابتداع لغة ختاطب مشتركة تتجاوز كـل نظر   يف "لةيأص"وجنحت   ات ي
ـ اجي عهـد ب    إىل "اعندن"ل بن أمحد    يه واخلل يبويات من عهد س   ياللسان ه ي

 ى أصواتًآ وخطوطاً وألواناً ورؤ    "لةيأص" إا لغة    .."عندهم" يوشومسك
كانت قناعة  ..ة اهلجنة اآلسرة ورواؤها   ي كل جاذب  ناً يف يلة، وتراثاً هج  يوأخ
 اختراقهـا للواقـع     قة وأمله يف  ية عم ي الثقاف "لةيأص"ب صاحل بتجربة    يالط

 نين واحداً مـن آبائهـا املؤسـس       اً، فكا ري القائم كب  ي واالجتماع الثقايف
 ملقاومـة   ميا، وبعزم قو  يقيفرإان راسخ بعروبة    ميجاءها بإ .. وحداا الرواد 

ـ  اللغة العرب  "ةيأجنب" ا ويف يقيفر انتماء العرب إل   ك يف يارات التشك يت  ة يف ي
 زاد سعارها بعـد حركـات   ة اليت ياهلجمة االستعمار على  ا، والرد   يقيفرإ

 عب ي الذيقيفر الشباب اإل سندها وسدنتها يف وجدت، اليترير املصيتقر
ة والرواسـب   يرية من األهداف التبـش    رية خبلطتها اخلط  يمن الثقافة الغرب  

ـ ومنذ البدا .. ابهي فكره وعواطفه وارت    يف ريلها اخلط ية، وأعاد متث  يبيالصل ة ي
علـى  قوم ياً ي أو اجتاهاً ثقاف"مدرسة" ىسميكن أن  ميب صاحل ما    يقاد الط 

ـ ا، وإعادة تقو  يقيفر إل  واألورويب خ العريب يءة التار إعادة قرا   إطـار   ه يف مي
 ني مـصادره كتابـاً ورواة مـن املـؤرخ         ظروفه املعاصرة، ومنسوباً إىل   

ـ دة بفلسفة للطرح اجلد   ية اجلد ي وتآزرت هذه الرؤ   .. أصالً نياألوروب د ي
بها مـن   يات نص يابجيمنح اإل على   و ،"املناظرة"سي ول "احملاورة"على  القائم  

 "لةيأص" وطورت   ..ةيقيات حق ي أا سلب  ني ما تب  ات مىت يعتراف بالسلب اال
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، وذلك بإفساح   دة ومتكاملة خلدمة التفاهم األفروعريب    ياً نظرة جد  يجيتدر
ـ اجلد الفهـم    لعب دوره يف  ي ل ،يقيفر اإل  العريب اال لإلبداع الثقايف   د ي

على ز  يكنة، مع التر  ية بكل عناصرها وجذورها املتبا    يقيفرللمجتمعات اإل 
ـ فى   تطغ ي اإلبداع الذ   يف ى تتجل ة اليت ي والتعدد "اهلجنة"أثر   ـ ه أولو ي ة ي
ـ  واكتسب مفهوم اهلجنة نفسه قبـوالً وإ       .."اجلزء"ى عل "الكل" اءات حي

قابلـة  " بأـا    "اهلجنـة "ب صاحل كان أول من خلّص     ية، ولعل الط  يصح
 ."خيالتار

  

 يب صاحل، وخالل العقـد الـذ      ي الط "آفاق" كل ذلك كانت     يف
 "لةيأص"ة املوثقة ألنشطة    يه واحدة من أهم املراجع الثقاف     يكانت تصدر ف  

  األدب العـريب    مقاالت تعترب حبق ظاهرة نادرة يف      ة، ويف ية والفكر يالثقاف
 .املعاصر
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  شغل الناس : رجل من كرمكول

  فما السر؟..يكما فعل المتنب
  

  حممد صاحل خضر
 

 ، ولئن قالوا يف   ا وشغل الناس متاماً كما فعل املتنيب      يدنمأل ال 
د املعارضـة، راجـح     يكان شاعراً مفلقاً شد   : "بي الط أيب

أشهر شعراء العرب، فهـم     : "، وقالوا "م الذكاء يالعقل عظ 
 ىة وصاغ جتاربه حكماً جرت جمـر      يأسرار النفس البشر  

وانه ي، فقد صدقوا وحسبك أن تقرأ صفحة من د        "األمثال
ـ  اآلخر فقد قالوا ف    ي أنه كذلك وأكثر أما العبقر     فتعلم ه ي
 كتـاب   كتبون خذ شذرات مما جـاء يف      ي وما زالوا    ريالكث

  ":ةية العربي الزاويب صاحل عبقريالط"
 

،  األمـور ة واالستبصار والنفاذ إىل يالرؤعلى  ه القدرة اخلارقة    يت ف يرأ "-
 ."...هيوهذه ملكة الفنان ف

 راج اللؤلؤ من أعمـاق األدب العـريب       استخعلى  ه مقدرة   يكانت لد  "-
ه ية منها خاصة، وكانت لد    يزية واإلجنل يواجلواهر من أعماق اآلداب الغرب    

 ."نهماية بي واملقارنة الذكني احلضارتيفهم روحعلى املقدرة 
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 وراء هذه   يوكم ختتف !! ةي فن نيكم ختتلج وراء هذا الظهر اهلادئ براك       "-
 ."مةوات حمتدياشة، وحيالبساطة عوامل ج

 ." نظرته وأسلوبه ومعاجلتهكان أن ولد ناضجاً بالغ النضج يف "-
األوىل ة، واضح النماذج منذ القـصة       ي فهو متكامل السمات األدب    ... "-

  ."اجلدولعلى خنلة 
 

ـ   : "ينيعرفه كل السودان  يأما ما قاله رجاء النقاش ف       ينيمل أصدق ع
فة النابضة  ية العن يالناراا  ي شخص نية وأنتقل ب  يوأنا ألتهم سطور هذه الروا    

على د  يل اجلد ي األص اة، وأتابع مواقفها احلارة املتفجرة وبناءها الفين      يباحل
 شـاب، ومل    ة كتبها فنان عـريب    ي أقرأ روا   مل أتصور أنين   ةية العرب يالروا

   ." عمله األولية الناضجة الفذة فكراً وفناً هيأتصور أن هذه الروا
  

ـ جر ب يف يحسن أبشر الط  .وقد أورد د   خ يبتـار " اخلرطـوم "دة  ي
ب صـاحل   ي عن الط  ي جالل العشر  . سطوراً رائعة كتبها د    ٢٣/٩/١٩٩٩
  يف يالشوش عـن العـشر    .قلل من شأا ما كتبه د     ي املصدر نفسه ال     يف
حسن أبشر نفسه عرب ثالث حلقات      .هذا إضافة ملا كتبه د    ) أدب وأدباء (
د يسلوب فر بأ) ومتت الناقصة (خلصت كل ما سبق     " اخلرطوم"دة  ي جر يف

 مصطلحات السوسيولوجيا والبنيوية والتفكيكيـة الـيت        دون اللجوء إىل  
  .عابناييعجز القارئ العادي من أمثالنا عن است

  

ن يوهذا هو دأب الدكتور، فقد أصدر كتاباً قبل أكثر مـن عـشر     
 اذوب وحممد   ي شعر حممد املهد   ه جوانب اإلبداع يف   يعاماً، كشفت ف  

ـ  حلقاتـه جبر   حظـت أن الـدكتور أورد يف      وقد ال  ،مي إبراه ياملك دة ي
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ـ ب صاحل عن زمالئه يف    يث الط يحد" اخلرطوم" ضـمن  " ي س  يب يب" ال
نشر ذلك اجلزء الرائع اخلـاص      ي، لكنه مل    " تذكر أكرم صاحل   يف"سلسلة  

ـ وغرافيم ب يث عن كامل حك   يم، فقد كان احلد   يبكامل حك  ة كاملـة   ي
  . نصف صفحةب صاحل يفياختزهلا الط

  

ه من وصف لـذلك     ية الطرافة، مبا حتو   ي غا ة ويف ية وراق يافد أا ك  يب
 بـالد   د فجأة، وهج يف   ي بعهدته لناس السكة احلد    ى ألق يالطائر القلق الذ  

ـ     ىاهللا الواسعة، وانته   فاكتشفوا، بعد  " ي س  يب يب" به املطاف عند الناس ال
ه مهمة يصلح هو هلا، فأوكلوا إل يفتهم ال تصلح له وال      يأن وظفوه، أن وظ   

  ."هنا لندن: قولي الربامج عبارة واحدة فنيردد بي أن ي ه..حدةوا
  

فـتعلم أن   " بندر شاه "ب صاحل مث تقرأ     يتقرأ كل ما كتبوه عن الط     
ـ مر" من   ٢٢ تقرأ صفحة    .الكاتب أعظم مما قالوا وأروع     الطبعـة  " (ودي

 يتاحك شعور فجائ  جي و ،ك رعشة ي ف يفتسر) وترية لدار العودة بب   يالثان
ها األزمنة  ية تتداخل ف  ي عوامل صوف  ة واخلشوع، وحتلق يف   باخلوف والدهش 

ها باحللم والغفلة باالنتباه، فتـدرك أن هـذا         ي ف يتزج الوع ميواألمكنة و 
 اذوب مرة   يب صاحل حممد املهد   يوصف الط (الكاتب أضخم مما قالوا     

  ."وإنه شاعر ضخم:"فقال
  

قـدوا   وملاذا شغل الناس فألفوا عنـه الكتـب وع         ..؟ ما السر إذاً  
 الصحف واالت؟ وملاذا انتقل األمر  ة يف يوميالندوات، وأصبح مادة شبه     

صنعه يحالة كونه أدباً    ( اجللسات اخلاصة؟ ومن     اناً من املنابر العامة إىل    يأح
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ل ي؟ قال البعض إن بعض تفاص     )حالة كونه حدثاً وقع    (إيل) ال الكاتب يخ
ب ي شهد الط  ي الذ "فالن الفالين "اة  يد حتمل مالمح ح   ي سع ىاة مصطف يح

" دي سـع  ىمصطف" أن   وذهب بعضهم إىل  .  لندن اته يف يصاحل جزءاً من ح   
 موسم اهلجـرة هـو      يف ي ذلك بأن الراو   نيب صاحل نفسه، معلل   يهو الط 
 ى هو مـصطف ي تلك الغرفة كشفت أن الراو  وأن املرأة يف   . نفسه يالروائ
من الواضح  و،  حاًيئاً لو كان هذا صح    ي أكون كاتباً رد   أعتقد أنين : "ديسع
 أكتب ألقـص    ال أظن أنين  : " مكان آخر   ويف ." لست هذا اإلنسان   أنين

ملاذا استأثر  " ة ال تصلح قصة   ية حال عاد  يأعلى   ي، وه ايتيللناس قصة ح  
ـ ة املوح ي اللذة الشعر  يب صاحل بكل هذا الزخم واالحتفاء؟ هل ه       يالط ة ي
 ري؟ أم األسلوب األخاذ؟ أم سالسـة التعـب        ) حسن أبشر  .قول د يكما  (

 ذلك اجلزء مـن     وحالوة السبك ورشاقة العرض؟ أم االرتداد باملوهبة إىل       
السرد اهلادئ  ) قول البعض يكما  ( وأخذ الشخوص من هناك؟ أم       املنحىن
ة ي، واجلمل اخلرب"موسم اهلجرة "والسرد املتوتر يف" نيعرس الز "ق يفيالعم
الصراع على   العالقة القائمة (ة  ي؟ أم طرح أسئلة جوهر    "وديمر "ة يف ريالقص

ـ  يبوجهة نظر اختلفت عن توف    )  الشرق والغرب  نيب ل يم وسـه  يق احلك
ستحق أن  ي ي مثل الثمن الذ   ى؟ أم إثارته مسائل كرب    ي حق ييحيس و يإدر

ة يا فلـسف  يتحقق؟ أم تناول قـضا    يده أن   ي نر ي الذ يريل التغ ي سب ندفعه يف 
ـ اة ولغز املوت ودرة احل    ي احل ى والشر ومغز  ريبأسلوب اخل  كـون   الاة يفي
ة والتناسخ  يغري أنصار احللول  ية، وما قد    ية والنها يال والبدا يوتعاقب األج 

  ود؟ي بندر شاه ومرل يفي بالتأويريوالتس
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  ل؟يل والتأويب صاحل هذا القسط من اجلدل والتحليملاذا نال الط -
 صدر هذا املقال جزء من اإلجابة، أما اجلـزء           البد أن ما جاء يف    

 الندوات واحملاضرات وأجهزة اإلعالم     ون يف ريلكثما قاله ا  ياألكرب فنجده ف  
ئاً فـوق   ي ورمبا أن ش   . الكتب ورسائل الدكتوراه واالت والصحف     ويف

نفـس  "اساً بـيق" نفس الكاتب"ربر هذا التفرد وهو يكن أن  ميذلك كله   
إن العـرب   : "ب فقال يسور عبد اهللا الط   ي حتدث عنه الربوف   يالذ" الشاعر
ز يتمي ي الذ ي الروح ي النور ي هو اجلسم النغم   يالذ" نفس الشعر "عرفت  

قول ى  ، انته " املستخدم ياحتاد الوزن الشعر  على  حدة،  على  به كل شاعر    
   .سوريالربوف

  

ه؟ مث إن ريب صاحل عن غيز الطيمي" نفس الكاتب"كن القول إن ميأال       
س القارئ بالـسجع    حيإذ  : اًيقاعاً خف يوظفها الكاتب حتمل إ   ي اللغة اليت 

ة يد شعراً مكتوباً، كما أن اللغة نفسها عال      جينظر فال   ية و ي والتقن ىقيملوسوا
لـة  ي فقد تقرأ سـطوراً قل     .ها حد اإلعجاز  يغ ف ياز البل جيصل اإل يالكثافة  

ه، أشبه بكثافة   ري فكثافة لغته، مقارنة بلغة غ     ئاًيك ش يب صاحل فتشبع ف   يللط
ا، أو بلغة عـصر     نيمادة الثقوب السوداء، آالف أضعاف كثافة املادة لد       

 مثل قرص مدمج يزن بـضعة جرامـات       ،)ربوينيالفضاء السا (وتر  يالكمب
 ريخ"قولون  يوإذا كانوا     متالً أرففاً   أحشائه عشرات الكتب اليت    مل يف حيو

 الكالم ما قـل ودل   ريب صاحل أن خ   ي، فقد برهن الط   "الكالم ما قل ودل   
طالبونه يملاذا  ): كالقارئ( هلذا كنت أتساءل دائماً      .وسحر وأدهش وأثار  

اء سكنت جواحنه منـذ الطفولـة       يد، وقد أفرغ طاقة هائلة من أش      يباملز
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 بلـغ    داخله ردحاً من الزمن حـىت      ، واعتملت يف   ذلك املنحىن  والصبا يف 
 املكان نفسه واختذه    ، وارتد إىل  ي والالوع ي فأخرجها من الوع   ل الزىب يالس

بدو األمر غامـضاً    يعرف دواخلهم متاماً؟ وأرجو أال      يمسرحاً لشخوص   
ب صـاحل  ي إن الطى،ال والالوعيث هنا عن األدب واخل  يومتناقصاً، واحلد 

نشئ ية، وآثر بعدها ياء بصدق وشفافيفجر هذه الطاقة وعرب عن هذه األش   
  .متكلفاً) اًيوال وع(مصنوعاً ) اًيوع(نشئ يأال 

 

 تذكر "وما كتبه يف" ديحنو أفق بع "نظر ما كتبه يفأ عن كتبه   اديوبع
ـ ب لزمالئه يف  ي، وتأمل وصفه العج   "أكرم صاحل  نظر أ، مث   "ي س  يب يب" ال

قرأ نشرات األخبـار    يكان  ": أبو سن، قال  على  بتمعن لعبارة كتبها عن     
ة الرجل وصفاً   يكويولوجيز أمل تصف هذه العبارة س     يجنلاإلعلى  كاملتفضل  

 الثالث،   القادم من العامل   اء هذا السوداين  ي وكرب اقاً وجتسد أنفة ومشوخ   يدق
ز؟ أال حتمـل    ي أكرب مرافق اإلجنل    قلب لندن ويف   ارس هذا الفعل يف   مي يالذ

اً من الطرافة إذا تأملها بعمق؟ وقد تتخذ الـصورة          ريهذه العبارة قدراً كب   
ة  املتدوالة تقول إن جد املتكلم عنه ية السودانيبعداً آخر إذا علمنا أن الروا   

ـ   نظر إىل ي -) الرجالة ( وإمعاناً  يف   -  بعض املواقف  كان يف   ني الرجل بع
ال أحـد   لناً بوضوح أ   مع ،نيه االثنت ينيه بع ينظر إل يأن  ) مستخسراً(واحدة  

  .)نهيأل عمي(
 

ب صـاحل   يإذا كان اإلبداع ذا احلجم والرجل ذه القامة، والط        
نحـت مـن   يغرف من حبـر و ي فني االثننيمع بجي معه و  يرجي وال   يرجي

ملاذا تأخرت جائزة نوبل    : طرح نفسه ي أن   صخر، فال بد للسؤال املشروع    
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نحوـا  مياناً  ين؟ وإذا كانوا أح   ي آخر ق إىل ي وملاذا ضلت الطر   ، اآلن حىت
 ا يف ي التكنولوج ود؟ رمبا تأيت  يهم صفحات من مر   يبسبب كتاب، أال تكف   

اً حساساً  ية وختترع جهازاً إلكترون   يلألعمال األدب ) يكم(اس  ياملستقبل مبق 
نها ي ومعدل االستغراق، ح   لقارئ لرصد احلفز العصيب   توصل أقطابه برأس ا   
 ٨,٥الناجتة عن موسم اهلجرة تعادل      ) فةيالنظ(ة اإلثارة   يسوف تكون كم  

ـ ولو كـان األمـر ب     . قتنع أهل نوبل بذلك   ي، ف تر األديب خياس ر يمبق  يدي
  :املألعلى ألعلنت 

 

ب صاحل جائزة نوبل بسبب سطر واحد كتبه عن أكـرم           ينح الط مي
 ،وأكرم صاحل صوته مفعم باحتماالت األفراح واألحـزان       : "لصاحل، فقا 
  يف دينيؤيوسوف  ،  " الوقت نفسه  ضحك يف ي و يبكيد أن   يريكأن أحداً   
  .رمحه اهللا - من مسع صوت أكرم صاحل ذلك كل
 

ب صاحل، وقد خفت    يالط) حنة (املتواضعة يف ) ختيت(وبعد، فهذه   
 ن أهل ذلك املـنحىن     العرس وأنا أشاهد م     شرف املشاركة يف   فوتينيأن  
نظر وراءه  ي .اة واملوت ي احل ني خط التماس ب   قف املرء يف  يث  يب، ح يالعج
 اة والبقاء يف  ي احل ىرينظر أمامه ف  ي صحراء قاحلة، و    املوت والفناء يف   ىريف
الً من  ي النفوس وأشعل فت   ن احلاد سرداً يف   يرمبا أودع هذا التبا   ،  ل كوثر ين

ـ    العواطف  على  اإلبداع، ورمبا انعكس      نيواألمزجة فأصبحت تتأرجح ب
 .قمة حادة وسهل منبسط دون أن متر باملنحدر

،  شرف املشاركة وأنا شاهد من أهل ذلك املنحىن        فوتينيخفت أن   
ن يال أعرف من أ   "ب صاحل جزءاً من إبداعه      ين اغترف الط  يوأعرف من أ  
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 عندهم أعالم مثل دومة     ي أنا من ذلك املنعرج وأهل     ."اغترف اجلزء اآلخر  
ل باشا بعـد أن     يعسكر حتتها إمساع  "حامد، عندنا حرازة ود قدورة      ود  

  ." أم بقر بكوريتة يفيقيأبادات بنادقه فرسان الشا
 

بة حتت هذه   ياء غر يأش)  وضح النهار   ويف ني الع ىمرأ( البعض   ىري
عند أهل مكة   ) ذات أنواط ( وكانت مثل    ،)يرة الو يشد(احلرازة، عندنا   

فوج من صراخات   " ود حامد  "دنا كما يف  ل عن ية، أصوات الل  ي اجلاهل يف
 أصوات مأمت أم    ي هل ه  ي جهة ما، ال ندر     مكان ما يف    وتفترق يف  يتلتق

ـ ، عندنا خي أم من حبريء من قبل ي هل جت  يعرس، ال ندر   ال خـصب  ي
 وود أم بعلـو والـسحار       ة والبعايت يات رائعة، عندنا اهلمبوت   يصنع حكا ي

ود على  (ة  ي عندنا حكا  ،وروالنسناس والغول وحواء أم السخل وبت احل      
ـ ء مبركبه من أسفل النـهر فتناد      يجي ي الذ يذلك الرواس ) كلب احللة  ه ي

 القاع،   يف نير املركب فوق أوالدها النائم    جية منه أال    يالسحارة بامسه راج  
الً وتبحث عن الرجال، مسعوها مـرة       يعندنا بت احلور خترج من البحر ل      

 عنـدنا النـسناس   ."ة كدودة كود..ود الكودة" أحد رجال البلد     يتناد
ـ عرف أحوالنا و  يننا و يش ب يعي) نوع مسامل من اجلن   ( د ي وراء سـع   يشمي

تونس معـاه  يو) ف اهلدمةيق(عند ) البار(عرب يخنا ود توم عندما  يحوار ش 
بة ي معارج عج  تنقلك إىل .. ةي عندنا مههمات صوف   ..عن أحوال ناس البلد   

 وعندما  .)ص(نة  ي املد نة وساكن ي للمد  عندنا عشق صويف   بةيومدارج غر 
صل بعضنا  ي،  ي جا  قوافل درجن يب    ..ينة منا يطالبات املد : نشد املادح ي

دثونك حي،  ياألرض فاقداً الوع  على  ) من طوله (تمدد  يمرحلة من العشق و   
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ام يج مع ق  يهي ال   ضان حىت يام الف يالنحاس أ ) دونيقي(قولون إم   يعندنا ف 
: نيلة القدر قائل  يحدثونك عن ل  يفأخرى  ال مناطق   يرتاد اخل يالبحر، عندنا   

  .طف األبصارخي) شالعاً( السماء ومها ساطعاً باهراً يفيكون الضوء يس"
  

 دها يف ي اهلواء وجر   جذور النخلة يف   ى فتر اء مقلوبة يوستكون األش 
ئـة  ي هظهـر يف ي اهللا اخلضر   دثونك أن نيب  حي عندنا   األرض مكان اجلذور  

 فإذا أجبته انفتح لـك  سألكي و، عجلة من أمرك   دمهك وأنت يف  يبة و يغر
  .بة واخلسراني وإن رددته عدت باخل.باب الرزق واسعاً

 

 الـيت ) البتاعـة ( أنت أكرب من    : ب صاحل ياً أقول ملبدعنا الط   ريوأخ
ئك خاضعة جترجـر    ي أن جت   وإىل ،سموا جائزة نوبل  ياً و يوزعوا سنو ي
جلـسوا  اهلا، خذ جائزة نوبلك من أعراب شعث غرب عقلوا مجاهلم و          يأذ

ـ دق ر ( طرف السوق، خذها من نـساء اجـتمعن يف    القرفصاء يف  ) ةحي
اجتمعـوا  ) نيغـبش مكنـدك   ( خذها من    )يووووي يوويأ(وزغردن  

ـ      ( خذها من    هم فوق مشرع  ريحبم ) ةزوال سرب سربه وخت اجلبال غرب
دومتـك  : "دويبي اجلبال وطفق   ني ب ي بطن واد  ه يف ريومن زول رحل ببع   

ـ دك خلت احلصحاص دق    وإ دفقت وسط الرسن مقرونة     ،" طاحونـة  قي
جبون ضوء الشمس وخذها من عمـوم       حي ي سودر خذها من رجال يف   
ـ  د، يف ي السافل والصع  أهل السودان، يف    ي الـضهار  ، يف ي وحبـر  ي قبل

 قد صنعت   رينب بنت صب  يوإن كانت ز  ،   كل واد وواحة    ويف يوالصحار
 لـدكم يف   عاماً وأدخلت ب   نيلة قبل أكثر من مخس    ي تلك الل  ماً يف يفناً عظ 

عاً ي وإذا أنتم مج   ادةيفإذا بلدكم كما تعرفونه وز     (يج عاملها األسطور  ينس
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ج عاملك ي نس ، فقد أدخلت  السودان كله يف      )كما تعرفون أنفسكم وأكثر   
  .)فطال الناس أشباراً ( ياألسطور

 

ك ريقرأونا بكل اللغات؟ من غ    ي العامل أن    ك أتاح للناس يف   ريمن غ 
ـ  وكر يعرفوا كومة ومرو  يج أن   يلنرود وا ي السو أتاح للناس يف   ة؟ مـن  مي

  :سمعوا بقشايبي اسكوتلندا أن ك أتاح للناس يفريغ
The girl who made  
Gushabi her home 
All night long for her 
I yearn 

  

  "يه بشايل علي طول الل ...الزول السكونو قشايب" 
  

 دة مـن أهلـه يف     يب صاحل، فنربة اإلعجاب الـشد     ي الط عذرينيول
ردد، ودون إحـساس بتواضـع      يث ظل   ي حد ما، ح   لسودان تزعجه إيل  ا
نه يقبل املقارنة ب  يكما أنه ال     ،يكون عن كاتب عامل   يف، أنه أبعد ما     يمز
أكثر مما جنـدها  " نيعرس الز "تنا يف ي أما حنن فنجد بغ    .كرتي شارلز د  نيوب
، أكثـر  "موسم اهلجرة "، وجندها يفGREAT EXPECTATIONSيف

 القارئ إذا ظن أن عذريني ولDAVID COPPERFIELD مما جندها يف
ذكر القارئ  ي ول ،فسدهيهذا املقال فكاد أن     على   ىة قد طغ  ينيغبار الشوف 

شم رائحة  يتها ومل   ير النمتة وأنا رأ   يأن رجاء النقاش، قال ما قال وهو مل         
وأنا " يوووويأ"سمع زغروده   يأ للقاح وأنا مشمتها، ومل      يتهي  نيالنخل ح 
 زمن ما،    مكان ما يف   تهم ومسعت أصوام يف   يمبا أكون قد رأ    ور .مسعتها
 .ة النهر والصحراء من الشرق والغربي من ناحد فتنادوا يبيميمثل حم
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قفـزون  ي فروع الشجر، و   نيتسللون ب ي و ..رجون من املاء  خيتهم  يرأ
رقصون فوق القباب،   ينطون كأم   يوت، و يفوق هامات النخل ورءس الب    

  .شمس شعاع الذوبون يفيو
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 . ت.، بة للطباعة والنشر، بريوت، الدار الشرقية، رواين عرس الزي-

 .١٩٧١، بريوت، دار العودة، تضو البي: در شاه بن-

 .اجلدولعلى  خنلة -

 . الرجل القربص-
  

�
 آ��L 12و�a أد�`: ��7
  

الطيب صاحل عبقري الرواية العربية دار  : )إعداد وتقدمي ( أمحد سعيد حممدية   -
 .١٩٧٦ ،وتبري، العودة

 مكتبـة    الرواية العربية املعاصرة، فصل عن الطيب الصاحل،       :ىفاطمة موس  -
 .١٩٧١، ة، القاهرةاألجنلو املصري

الطيب صاحل عبقرية روائيـة     " أدباء معاصرون فصل بعنوان      :رجاء النقاش  -
 . ١٩٦٨ ،، القاهرة"جديدة

دراسات يف القصة العربية احلديثة أصوهلا واجتاهاـا        :  حممد زغلول سالم   -
  .١٩٧٣، ة منشأة املعارف، اإلسكندري،"الطيب صاحل"وأعالمها فصل عن 
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أبعاد املأساة يف   : الرمز يف عرس الزين   "أدباء وأدباء   :  حممد إبراهيم الشونس   -
النقـد  :  وحدة الفكر يف روايات الطيب صـاحل       ."موسم اهلجرة إيل الشمال   

 .١٩٧٣ ، اخلرطوم،ف والترمجة والنشروموسم اهلجرة إيل الشمال، دار التألي

 صـاحل بـني الرمـز       الطيـب "مقاالت نقدية فصل    :  عبد القدوس اخلامت   -
 .١٩٧٧ ،مصلحة الثقافة، اخلرطوم" واالقتباس

   ، الـشمال  شرق وغرب رجولة وأنوثة موسم اهلجرة إىل      :  جورج طرابيش  -
 .١٩٧٩ ،وتبري

مقـدمات رؤيـة    : ب صاحل  يف أدب الطي   ىالالمنته: دفع اهللا ى   خالد موس  -
  .١٩٩٣ملشروع عصر االنتقال دار جامعة اخلرطوم للنشر، اخلرطوم، 

أزمة األجيـال   " الشمال   دراسة يف رواية موسم اهلجرة إىل     :  فوزية الصفار  -
حبث لنيـل    "١٩٨٠" العربية املعاصرة مؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهللا تونس        

 "درجة األستاذية من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلامعة التونسية

رية ذاتية توب   مالمح من س  : ب صاحل  مع الطي  ..الدربعلى  :  طلحة جربيل  -
 .١٩٩٧ ،لرباط ا،لالستثمار واخلدمات

صانع األسطورة الطيب صاحل اهليئة املـصرية       :  أمحد مشس الدين احلجاجي    -
 .١٩٩٠ ، القاهرة،العامة للكتاب

 دراسات نقدية دار ريـاض الـريس،        ..الطيب صاحل :  حسن أبشر الطيب   -
 .٢٠٠١وت، بري

ات الطيب صاحل دار جامعـة أم       قراءة جديدة يف رواي   :  عبد الرمحن خاجني   -
 .١٩٨٣ ، أم درمان،ة للطباعة والنشردرمان اإلسالمي

، مكتبة العلـم،    الطيب صاحل من منظور النقد البنيوي     :  يوسف نور عوض   -
 .١٩٨٣جدة، 
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 الشمال دراسة يف التحليـل النفـسي لـألدب      رجاء نعمة موسم اهلجرة إىل    
   .١٩٨٤ ،وت بري،يوسفأطروحة جامعة القديس 

   .ىالفلكلور يف إبداع الطيب صاحل بشر: د حممد سعيىحممد املهدي بشر
 ."رسالة دكتوراة "،١٩٩٨،جامعة اخلرطوم : اخلرطوم -
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